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Arne Skjølsvold 

SLETTABØ I OGNA 

ForelØpig orientering om en boplass med bosetning 
fra yngre steinalder og bronsealder. 

Innledning 
Det var opprinnelig n1itt håp at publikasjonen av den boplass som her skal 

mntales, skulle følge relativt snart etter at undersøkelsene var avsluttet. 

In1idlertid er materialet så mnfattende og min tid til forskningsarbeid så 

begrenset at det enda vil n1åtte drøye noen tid før hovedpublikasjonen kan 

foreligge. 

De funn og iakttagelser smn er gjort under utgravningen er imidlertid av 

så stor forskningstnessig betydning at jeg har funnet det riktig å komme 

tned denne foreløpige orientering. 

* 
Samn1en tned kjøpmann En1elankton Adnesen fra Nærbø besøkte jeg de 

første to årene jeg arbeidet ved Stavanger l\fuseun1, fra 1958-1960, et stort 

antall boplasslokaliteter fra steinalderen på Sør-Jæren og i Ogna. De fleste 

boplassene hadde Adnesen forlengst lokalisert, n1en av interesse for saken 

sparte han seg likevel ingen anstrengelser for å gi museet førstehånds in

forn1asjoner mn funnstedene. 

Et av disse lå i en sanddyne ved sydØst-hellingen av noen lave bergknauser 

ca. l km VNV for Ogna jernbanestasjon, på vVilhelm Stokkelands eiendom 

Slettabø av Ogna (fig. l). 

I toppen av sandbanken hadde Adnesen funnet en flekkepil og noe avfall 

av flint, og ved vårt besøk fant vi også noen flintavslag. Det var imidlertid 

ikke mulig å avgjøre hvorfra flinten var kmnn1et. Dype stikk med spaden 

viste at sandbanken var fullstendig steril og uten spor av oldsaker og kultur

lag. Mulighetene for at flinten kunne være tilført ved erosjon fra høyere

liggende steder i berget syntes heller ikke å være til stede. 
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Fig. 2. Boplassen ligger ved berget til hØyre omlag midt på bildet. I bakgrunnen skimtes 
havet. 

Ved flere anledninger la jeg turen bortmn sandbanken i håp om å finne 

en forklaring på mysteriet, 1nen forlot stedet stadig like desorientert. Til sist 

bestemte jeg tneg for å trenge til bunns i saken i egentligste forstand og gikk 

resolutt løs på sandbanken med langspaden. I ca. 50-60 ctn dybde fant jeg 

forklaringen i fonn av et sort, kullblandet kulturlag tned flint og keramikk. 

Fig. l. Luftfoto over boplassområdet. Krysset markerer boplassens beliggenhet. Gården 
SlettabØ sees Øverst til hØyre på bildet. 
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Som følge av sandflukt, er flint fra dette boplasslaget fra tid til annen kom

met til syne i toppen av sandbanken. 

Det forhold at kulturlaget lå så godt beskyttet og at det syntes å være særlig 

rikt på keramikk, gjorde at jeg bestemte tneg for å foreta en utgravning på 

stedet. Denne pågikk i 4 somn1ersesonger, henholdsvis i 1963, 1965, 1966 

og 1968. Det ble gravd i 4-6 uker hver sesong, og gjennomsnittlig 6-7 per

soner deltok i arbeidet, de fleste studenter og gytnnasiaster fra Rogaland 

med rik erfaring i arkeologisk utgravningsarbeide. 

Boplassen ligger svært gunstig til, i ly for nordavinden og nordvesten, som 

er de fretnherskende vindretninger på stedet, og usedvanlig tØrt idet over

fallsvann øyeblikkelig forsvinner i den dype sandbanken. Avstanden til sjøen 

er i dag ca. 300 m, men i den tid boplassen var i bruk, vesentlig i yngste 

steinalder/bronsealder, må den ha vært kortere, uten at det foreløpig er 

mulig å si hvor meget. (Fig. 2-3. Kfr. note nr. 94.) Boplassens laveste punkt 

ligger i dag ca. 6,5 m o.h. 

Boplassen later til å ha hatt en største utstrekning på ca. 200-220 m 2, 

hvorav 164 m 2 er utgTavet. Når jeg har latt det stå igjen så vidt tneget av 

kulturlagene, så er det med tanke på fretntidig kontrollgravning. 

Utgravningen ble lagt opp på tradisjonelt vis tned et tnålesystem bestående 

av l m 2 store ruter, avgrenset av kryssende linjer benevnt med positive og 

negative tall ha 15- -;- 3 og med små og store bokstaver henholdsvis fra a-r 

og fra A-D. De linjer smn krysset hverandre i nordre hjørne av en rute, ga 

ruten dens betegnelse, f.eks. 6b, lA, -;- 2c etc. (fig. 3). Rutene ble gravet 

hver for seg i vertikale skikt på l O cm, og alt funnmateriale fra disse enheter 

ble holdt atskilt. 

UtgTavningen 
Utgravningen ble påbegynt i den NØ del av boplassen, hvor det er bare 

ett kulturlag (fig. 3), og vi var fra først av ikke på det rene tned at det hadde 

vært mer enn en bosetning på stedet. Dette ble vi klar over mot slutten av 

første års undersøkelse, da et nytt kulturlag viste seg over det laget vi hittil 

8 



hadde arbeidet i. lVlellon1 de to lagene var det et klart 1narkert, sterilt sand

lag, hvilket fre1ngår av fig. 4-7. 
Etter hvert fremk01n spor s01n ga 1nistanke 01n at det kunne ha vært nok 

en bosetningsfase på stedet. Denne viste seg s01n en noe usam1nenhengende, 

1nørk horisont like under den nænnest overliggende. På enkelte steder opp

trer dette laget i to atskilte striper (fig. 4). 

For til stadighet å ha full oversikt over denne unike stratigrafi, var det av 

viktighet å opprettholde flest 1nulige profiler for tegning. Resultatet er at så 

godt som ikke en eneste av de utgravde ruter ligger 1ner enn l 1n fra nær

meste profil. Ja, i boplassens sentrale deler har hver eneste rute 1nini1nu1n 

en tilstøtende profil. 

Det forhold at 1nan valgte å legge hovedvekten på den vertikale stratigrafi 

1nåtte nødvendigvis gå på bekostning av oversikten i horisontal planet, idet 

man ble henvist til å totalgrave relativt s1nå flater av kulturlagene samtidig. 

Det viste seg senere at dette ikke skulle få særlig uheldige konsekvenser, da 

det ikke ble funnet spor av hus eller andre konstruksjoner som krever en 

sa1nlet horisontal oversikt. 

~{ed hensyn til klare stratigrafiske forhold er denne boplassen foreløpig 

uten sidestykke i norsk steinalder. Den 1narkerte lagdelingen minner for

øvrig en del om forholdene på boplassen Siretorp i Blekinge i Sverige. Bak

grunnen for denne eksepsjonelle tilstand 1nå tilskrives de lokale topografiske 

forhold og en fre1nherskende sandflukt. Sistnevnte forhold er forøvrig et 

fen01nen som stadig er like fremtredende såvel på dette sted so1n i enkelte 

av kyststrøkene på selve ] æren. Det forekon1 således dager mens vi arbeidet 

på boplassen, da det var så sterk vind at det i løpet av noen timer kunne 

pakke seg sammen skavler av sand i utgravningsfeltene. Det forhold at 

boplassen ligger inntil foten av en fjellknaus, har bevirket en opphop

ning av sand på stedet, 1ned særlig dype konsentrasjoner helt inn mot 

fjellet. På denne 111åten er kulturlagene blitt forseglet så snart bosetningen 

har opphørt. 

På grunn av den sterke og variable sandflukten varierer tykkelsen av de 

sterile lag mell01n kulturlagene ganske 1neget, fra ca. 30 cn1 på det meste og 

inntil en ganske s1nal stripe på andre steder. På enkelte punkter var det uråd 
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PROFIL LANGS j-LINJEN FRA 7- Om 

PR OF l L LANGS n- L l N J EN FR .6, 7- O m 

Sjakt 

PROFILER 

O 1 2m 

M.1:20 

PROFIL LANGS a-LINJEN FRA 7-0m 

TEGNFORKLARING: 

E=:J Torv. 

1---1 Nedbrutt profil 

l > ·1 Fin sand (lys grå) 

1:-:-:·1 Sand (grågul til gulbrun) 

1=-:::.--:::1 Gråbrun, svakt grusaktig sand. 

1°\Ja:?,QI Små stein 

liEliJ Mørk sand med trekull, tildels oldsakførende.(lag III) 

~ Øverste kulturlag,(kulturlag I) 

IZ22J Hovedkulturlaget, ( kulturlag Il) 

~ Kontakt mellom kulturlag I og I!,usikker avgrensn1ng. 

o 

PROFIL LANGS p- LINJEN FRA 7-0m 

Fig. 4. Et lite utvalg profiler fra boplassen. 



å spore noe markert skille mellon1 lagene. De to øverste opptrer itliidlertid 

som langt klarere tliarkerte kulturlag enn tilfellet er n1ed de tliØrke stripene 

nederst. 

De sterile sandlagene var ikke alltid like fretlitredende i profilene, særlig 

ikke hvis profilen hadde stått en stund eksponert i sol og vind, slik at den 

var uttørret. I de deler av boplassen hvor sanden var ren og hvit var lag

delingen svært markert, uansett profilens tØrrhetsgrad, n1en på andre steder, 

og særlig inn n1ot foten av fjellet hvor sanden delvis var blandec tlied grus 

og mold som følge av vannerosjon, kunne det være vanskeligere å se skillet 

mellmli lagene. 

Det var fra første stund klart at de to øverste lagene markerer de egentlige 

bosetningsperiodene på stedet. Lagene er, SOlli det fretligår av profilene, av 

noenlunde satlitlie tykkelse i de tlier sentrale deler, tlien på grunn av at det 

underste av detli (senere kalt lag Il) har større utstrekning og synes å gjen

speile en større intensitet1, anser jeg dette for å n1arkere hovedbosetningen 

på stedet. Dette er itliidlertid ikke ensbetydende med at det øverste laget 

(lag I) nødvendigvis representerer en bosetning av kortere varighet. Det 

underste laget (benevnt lag Ill) SOlli enkelte steder deler seg i to atskilte 

striper, er ikke særlig klart n1arkert og svært usatlitlienhengende. Det er 

tlieget som tyder på at dette ikke n1arkerer noen selvstendig bosetning, tlien 

at det tliå betraktes SOlli innledningsfasen til lag Il. Vi skal komtlie nænliere 

tilbake til dette spørstliålet lenger frem. 

HoveclkultuTlaget (lag Il) 
For en kort oppsutlitliering av de funn og iakttagelser som ble gjort under 

utgravningen finner jeg elet enklest og riktigst å begynne tliecl hoveclboset

ningen på stedet (lag Il). Ved gjennmligåelsen av olclsaksmaterialet inklu

derer jeg også lag Ill. 

Denne bosetningsfasen dekker hele elet utgravde areal og etter alt å clØtlime 

hele boplassmliråclet, SOlli jeg innledningsvis har antatt å være ca. 220 tli2 

eller eler omkring, uten at dette forelØpig er konstatert nøyaktig. 

I boplassens sentrale deler kunne dette laget nå en tykkelse på 50-60 ctli, 
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Fig. 5. Boplassen under utgravning, sett fra nord. 

mens det i utkantene n1åler helt ned til 20-25 on. Gjennmnsnittstykkelsen 

var itnidlertid ca. 30-40 on. Laget var svært mørkt, nænnest blåsort av 

farge, og bestod i det vesentlige av sand, 1nindre stein, trekullpartikler 

og store mengder oldsaker, vesentlig flint og kera1nikk. Den sorte fargen 

og den tilsynelatende «fete)) konsistensen skyldes sannsynligvis den relativt 

store forekotnst av trekull og fosfater fra tnåltidsrester etc. Trekullene fantes 

spredt over det hele, 1nen 1ned markerte konsentrasjoner på enkelte steder. 
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Fig. G. På bildet ser rrian øverste kulturlag (lag I) som munner ut i et nedskåret ildsted. 
Dette berører laget under (lag Il). 

l\1eget tyder på at disse konsentrasjonene representerer ildsteder, uten at 

disse hadde noen bestetnt oppbygning, fonn eller avgrensning for dette 

lagets vedkmnn1ende. 

Spredt over hele laget, tnen særlig markert for den nedre og nederste delens 

vedkmnmende, fantes ganske tett med stein av forskjellige din1ensjoner, 

men vesentlig av knyttnevestor størrelse. På sine steder lå disse steienene så 

tett at tnan nænnest kunne snakke mn en steinpakning, på andre stedeT lå 

de mer tilfeldig. Dette fren1går av profilene fig. 4-7. En del av disse steinene 

var tydelig ildskjørnet og haT sannsynligvis gjort tjeneste son1 kokstein, n1en 

langt de fleste baT ingen n1erker av sterk vanne. Disse konsentTasjoneT av 

sn1å stein er tydeligvis tilført kulturlaget i en bestetnt hensikt, og det synes 

nærliggende å tro at de kan ha dannet fundamenter elleT en slags bTolegning 
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i forbindelse 1ned huskonstruksjoner. Det ble i1nidlertid ikke funnet spor 

av slike, ja ikke en gang så 1neget som et stolpehull. lVIan har derfor ikke 

den ringeste anelse mn hva slags form for bolig eller husvære disse lnen

neskene har hatt. 

I bunnen av utgravningsonuådet fre1nkmn en rekke til dels store stein

blokker, hvorav enkelte har stukket opp gjennmn lag Il. Dette tyder på at 

undergrunnen ikke har vært planert før bosetning fant sted. 

O ldsaksnutten:alet 

Gjennmngåelsen av oldsaksn1aterialet 1nå nødvendigvis bli svært stun

nlarisk i en artikkel smn denne. 

Når det gjelder 1naterialet av flint, bergart og bein har jeg n1åttet be

grense fremstillingen til en kort redegjørelse for de redskapstyper smn fore

kmnlner, 1nens en nænnere mntale og vurdering av restprodukter og halv

fabrikata 1nå utstå til hovedpublikasjonen foreligger. 

Når det gjelder det kera1niske n1aterialet har jeg begrenset mntalen til 

de viktigste clekorele1nenter som forekon11ner, 1nens en nænnere behandling 

av fonn og gods samt den udekorerte keran1ikken må utstå i denne for

bindelse. 

Jeg er klar over svakheten ved en slik fre1nstilling og at den er høyst util

fredsstillende sett fra et forskningsn1essig synspunkt. Allikevel tror jeg at 

denne mntale sa1n1nen 1ned et relativt fyldig illustrasjons1nateriale vil gi 

leseren et ganske godt inntrykk av de viktigste kon1ponenter i oldsaks

nlaterialet. 

RedskajJer av flint (lag Il og 111) 

Forekmnsten av redskaper og restprodukter av flint var relativt stor i laget, 

1nen ikke større enn vanlig på Rogalands «flintnlarken>. Vekten av flint

lnaterialet i lag Il var således 116 899 gra1n, dvs. ca. 720 gran1 pr. 1112 • Legger 

vi til vekten av flint fra lag Ill, 1576 gran1, får vi tilsa1n1nen 118 476 gra1n 

eller ca. 730 gram pr. rute. Til sa1nn1enlikning kan nevnes at det på Hole-
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Fig. 7. Profilen er nærmere 2 rn hØy og viser den markerte lagdelingen. 

heia i Klepp var ca. 1250 gran1 pr. 1112 . Holeheia er in1idlertid den desidert 

n1est flintrike i Rogaland. 2 

Flintn1aterialet fra vår boplass inneholder in1idlertid en forholdsvis høy 

prosent av redskaper. Dersmn vi fortsatt holder oss til san1n1enlikning n1ed 

I-Ioleheia kan det nevnes at det der på et mnråcle son1 dekket l 04 n12 ble 

funnet 55 flekkepiler av typene A: O-A: 33, dvs. gjennon1snittlig 0,52 pile

spisser pr. rute, n1ens det på Ognaboplassen (lag Il og III) ble funnet hele 

217 pilespisser på 162 n12
, dvs. gjennon1snittlig ca. l ,3 pilespisser pr. rute. 
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Hyppigheten av disse piler er rned andre ord nesten 2Y2 gang så stor på vår 

boplass. 

Flekkepilene (fig. 8 a-c) fordeler seg son1 vist i tabellen: 

A:O A:l A:2 A:3 Sum 

0110 on 24 14 7 45 

10120 cm 26 27 16 69 

20130 cm 2 25 19 15 59 

30140 cm 9 7 8 25 

40/50 ClTI 5 2 9 

50160 cm 4 4 

Lag Ill 3 2 l 6 

Stnn total 4 92 70 53 217 

Som man ser finnes flekkepilene fordelt gjennmn hele kulturlaget, rnen 

rned en liten overvekt i de øverste 20 crn. Således skriver 113 stykker seg 

fra denne del av laget, rnens det fra 20 l 40 cm er funnet 86 stykker. Det 

forhold at antallet avtar radikalt fra 40 crn av, har samn1enheng rned at 

kulturlaget bare på enkelte steder har større dybde. 

I tillegg til disse flekkepilene kan det være verdt å rnerke seg at det ble 

funnet 5 eneggete jJilesjJisser i lag Il. 2 av disse ble funnet i toppen av laget, 

fra O 1 lO on, mens de øvrige ble funnet i lO /20 cm dybde (fig. 8 d). 

Forøvrig kan nevnes at det i laget ble funnet 3 hele og en fragrnentarisk 

B-pil og lD-pil (fig. 9 a). 2 av B-pilene skriver seg fra lO 120 cn1 dybde, l fra 

20130 og l fra ukjent dybde. D-pilen ble funnet i laget 10120 cm. 

Av flatehugne pilesjJisser ble det funnet 20 stykker (fig. 9 c-d). 14 er så

vidt hele at typen sikkert kan fastlegges. Av disse har 8 stykker mer og 

mindre innbuet basis og fordeler seg rned 2 på O l lO crn dybde, 3 på lO 120, 

l på 20130 og 2 på 30 l 40 cm. l har rett basis og er funnet l O l 20 cn1 dypt. 

5 stykker er av typen rned tange og agnorer. De fordeler seg rned l på 

0110 cm dybde, 3 på 10120 og l på 30140. 
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a 
~ 1h,II,0/10 ~ 1f,II,30/40 ~n. 2a,li,10/20 

b 
~ 3c,II,20/30 ~ O b,II,20/30 ~ 5c,II,10/20 ~ Sd,II,l0/20 

c-~-t~ 
.. ~ 3g,II, 10/20 ~ 3a,II,20/30 <Wb 2f,II,0/10 ~ + 1d,II,20/30 

d 
.:t22ZA 4g,II,0/10 ~ 4d,II,0/10 ~ 1b,Il,10/20 ~ 2f,II,10/20 

T STI!t/1/Giil! 

Fig. 8. Pilespisser av flint. a: A:l-piler, b: A:2-piler, c: A:3-piler, el: eneggete pilespisser. 
StØrr. 1 / 1· 

2- Viking 1972 



Fli,ntskrapere av forskjellige typer var rikt representert laget (fig. 9 b ). 

De fordeler seg slik: 

Skiveskra pere Flekke- Andre 

runde avlange skrapere skrapere Sum 

o l lO cn1 20 42 Il 30 105 

10j20on 44 57 15 40 156 

20 j30 Cl11 39 56 9 48 152 

30j40 Cl11 20 39 7 25 91 

40j50 Clll 5 3 l 7 16 

50j60 cn1 l l 

Lag Ill 3 5 4 8 

Stnn total 134 202 47 150 529 

Smn 1nan ser ble det i alt funnet 529 skrapere av forskjellige slag, dvs. 

gjenn01nsnittlig 3,3 skrapere pr. 1n2 • Til sa1nn1enlikning kan nevnes at gjen-

nmnsnittstallet for Holeheia er 2 skrapere pr. rute. Smn 1nan ser forekom

luer skraperne noe hyppigere i de øverste 20 on enn i de nænnest følgende 

20 cm. Som tilfellet er 1ned flekkepilene er det et radikalt fall i funn

frekvensen fra 40 cm av. At bare l skraper skriver seg fra 50 j60 cm dybde 

har utvilsomt sam1nenheng 1ned at kulturlaget bare unntaksvis nådde ned 

til 50 j60 c1n dybde. 

Av flintbor ble det funnet i alt 35 stykker, hvorav 17 skivebor) 18 flekke

bor og l annet bor (fig. l O c). De fordeler seg relativt jevnt i laget 1ned 18 i 

de øverste 20 cm og 17 i dybder fra 20 j 40 cm. 

Flintkniver teller i alt 17 stykker, hvorav l skivekniv og resten flekke

kniver (fig. 10 e). 9 stykker ble funnet i de øverste 20 on, 1nens 8 skriver seg 

fra 20-40 cm dybde. 

Flinter med spor son1 viser at de har vært benyttet til ildslagning fore

kommer i 18 tilfelle. Det dreier seg i alt vesentlig mn s1nå avslagsstykker 

1ned knusespor. Bare i to tilfelle forekon1n1er virkelige ildslagnirz,gssteiner1 

forarbeidet av kjerner. De er begge funnet i de øverste l O c1n av laget. 

Når det gjelder restprodukter og halvfabrikata av flint kan det kort 
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a 

b 

c 

d 

~ 9A,II,l0/20 

5 d, Il l 1 o /20 2 m,II,0/10 

~ Og,II, 0/10 

Sh,II, 0/10 

8 fl Il l l o /20 

So, II,30/40 2 o, Il ,20/30 

6 p,II 

/dlc,II,0/10 

~ 

~~ 14f,II,20/30 -cQTZ@Zz> 0 d, Il, 30/40 

~:z". 3j,I,20/30- ~g,II,10/20 4 p,II, 30/40 

Fig. 9. a: B- og D-piler av flint. b: Skive- og flekkeskrapere av flint. c. og el: Flatehugne 
pilespisser av flint. StØrr. 1 / 1· 



a 
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. 

' 

• 
Sn,II,0/10 4 c, Il l 20/30 4 p, Il, 30/40 3l,II,10/20 4m,II,20/30. Sk,II,l0/20 5 m , Il , 1 O l 20 

b 

e· 

c 4d,II,0/10 2l,II,10/20 

4 m, Il, 20/30 

d -t-'' ~ 

lf;II,20/30 

f 
~ 

6 o, Il l 20/30 

Sl ,Il , 30/40 2 p, Il l 30/40 ln,II,l0/20 

Fig. 10. a: Fiskekroker av bein, b: fragmentarisk beinharpun, c: flintbor, el: tannet bein
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nevnes at det i lag Il ble runnet i alt l 041 sylindriske flekke blokker eller 

plattfonnkjerner. Gjennon1snittslengden på disse er 3 cn1. 

Koniske kjerner forekonnner ikke. Runde kjerner forekon1 i et antall 

av 315. 

Flekker og flekkeliknende avslag ble funnet i et antall av 5529, hvorav 

937 er under 0,8 nn brede og nærn1est n1å karakteriseres smn 1nikroflekker. 

Gjennon1snittslengden på flekkene er 2,9 cn1. Ryggflekker forekmn i et 

antall av 301, og gjennon1snittslengden er 3,7 cn1. 

Son1 tilfellet var n1ed redskapene lå også denne del av 1naterialet spredt 

gjennon1 hele kulturlaget, n1en 1ned en overvekt i de øverste 20 cm. 

Oldsaker av berg{at 

PilesjJisser av skifer (fig. Il a) foreko1111ner i et antall av 13 stykker, hvorav 

i111idlertid bare 3 ekse111plarer er så kmnplette at typen 1ned sikkerhet kan 

fastlegges. De har alle tange og agnorer. En er av typen 1ned parallelle egg

linjer og rmnbisk tverrsnitt, 1nens de to andre har bøyde egglinjer og nær

n1est ovalt tverrsnitt. På den ene utgjør tangen ca. halvparten av pilespissens 

totale lengde. Den tredje har relativt langt og s111alt blad 1ned rette side

kanter. De fragn1enter son1 forekmn1ner utgjør deler av piler 1ned såvel lange 

og slanke, som brede blad. 

De er funnet relativt jevnt fordelt gjennmn hele laget, således 2 fra 

OjlO on, 3 fra 10/20,5 fra 20/30,2 fra 30/40 og l fra 40j50 cn1. 

Hele og frag111entariske økser og økseliknende eggredskajJer av bergart 

ble funnet i et antall av 9 stykker (fig. Il b-el). 6 av disse har tverr egg og 

må nærn1est karakteriseres smn tilhørende VesjJestad- og VestlandstyjJen. 

2 av de1n er i 111iniatyTfonnat, hvilket ikke er så rent sjeldent blant disse 

grupper av redskaper (Gullnnn-1neisler). De tvelTeggete øksene fordeler seg 

slik i kulturlaget: l er funnet i OjlO c111 dybde, 4 i 10/20 og l i 30/40 nn 

dybde. 

2 økser, so111 er svært forvitret, 111å nærmest karakteriseres so111 buttnakkete 

(fig. Il b ). De er funnet henholdsvis O j l O og l O /20 c1n dypt. Endelig fore

ligger mn lag halvparten av en rått tilhugget øks eller et emne til en slik, 

hvor typen ikke 1ned sikkerhet kan fastlegges. 
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Forøvrig kan nevnes at det ble funnet 8 s1nå fragtnenter av slipte økser, 

hvorav 3 av flint og 5 av bergart. 

Knakkesteiner eller slagsteiner forekmn i et antall av 16, hvorav 15 er av 

den sedvanlige type, dvs. naturlig forn1ete runde og ovale strandsteiner 1ned 

bruksspor i en eller begge ender. Ett av disse redskapene skiller seg ut ved 

at det er forsynt tned 3 fingergroper på hver av smalsidene. Sistnevnte stein 

ble funnet i en dybde av 20/30 on. De øvrige er funnet i forskjellige dybder 

ned til 40 on. 

PimjJestein forekmn i relativt stor 1nengde i lag Il, tnen bare 9 stykker 

hadde furer eller andre bruksspor smn viser at de har tjent smn glattere (jJil

skajtglattere ). De fantes relativt jevnt fordelt ned gjennom hele laget. 

l jiskesøkke ble funnet (fig. l Of). Det er av skifrig bergart, langovalt av 

fonn og 1ned en langsgående, mnløpende fure til feste for snøret. 

Før vi forlater redskapene av bergart kan nevnes at det ble funnet 2 s1nå 

fragtnenter av slipeplater av skifer. 

RedskajJeT av bein 

Av største interesse ved denne boplassen er det at det her for en sjelden 

gang på en åpen, norsk steinalderboplass er funnet et variert osteologisk 

n1ateriale. Blant dette forekmn1ner også en del bearbeidete beinfragtnenter, 

hvoriblant det kan skilles ut i hvert fall 15 større og 1nindre deler av fiske

kroker og emner til slike (fig. lO a). 4 av disse er av typen med skrått, flatt 

hode og dypt innskåret snørefeste slik vi kjenner den fra blant andre Jor

tveitfunnet i Aust-Agder. 4 De er funnet i alle lag ned til 40 on dybde. 

2 fragtnenter 1ned n1othaker synes å være deler av harjntner (fig. 10 b). 

Det forekmnn1er også et fragtnentarisk, tretannet redskap (fig. 10 d). 

Keramikk 

Det er ikke 1ninst 1ned hensyn til 1nengden og variasjonen av keratnikk 

at vår boplass foreløpig er ganske enestående her i landet. Således er vekten 

av keratnikkskårene fra lag Il hele 40 525 gram, dvs. et gjennmnsnitt på ca. 
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250 gTa111 pr. 1112
• I tillegg k01111ner de skårene s0111 er funnet under selve 

kulturlaget og s0111 er skilt ut smn tilhørende lag Ill, 1nen s0111 vi skal se 

etter alt å dØ1n1ne hører til san1111e bosetning. Disse veier i alt 2 300 gTa111. 

Gjennon1snittsvekten pr. rute kmnn1er denned opp i 264 grmn. Til sa1n

menlikning kan nevnes at det på Holeheia, s0111 er blant våre klassiske stein

alderboplasser 1ned hensyn til kera1nikk, ble funnet i alt ca. 4 000 gra111 

fordelt på l 04 1112, n1ed andre ord ca. 49 grmn pr. 1112 • I hovedkulturlaget 

på Ognaboplassen ble det 1ned andre ord funnet 111er enn 5 ganger så 1neget 

kera1nikk. 

I alt mnfatter keran1ikken fra lag Il på Ogna 9154 større og n1indre skår. 

I tillegg kon1n1er 228 skår fra lag Ill. Av disse er 1069 dekorerte. Av de sist

nevnte er 823 bukskår, n1ens de resterende 246 er randskår. Blant de udeko

rerte skårene er 71 randskår. 

Skårene fra lag Il fordeler seg slik på de forskjellige dybder i laget: 

OjlO cn1: 1751 skår, 10/20 Cin: 3307 skår, 20/30 cn1: 2067 skår, 30j40 cm: 

910 skår, 40/50 cn1: 848 skår, 50j60 cn1: 77 skår, 60/70 Cin: 10 skår. 84 skår 

skriver seg fra ukjent dybde. 

Vi 1nerker oss at langt de fleste skårene er funnet i en dybde av lO /20 cn1 

og at de fleste av den1 skriver seg fra de øverste 30 cn1 av kulturlaget. Dette 

har naturligvis san1n1enheng 1ned at kulturlaget n1ange steder ikke er 

dypere. At antallet skår går radikalt ned fra 50 cn1 dybde, har sa1111nenheng 

med at kulturlaget bare på enkelte steder var dypere. 

I hele 145 av 162 ruter ble det funnet keran1ikk, fra noen få skår i enkelte 

av den1 til store san1linger i andre. Således ble det i rute 5 b funnet hele 

552 skår, i rute l b 531 skår og i naboruten 2 b 326 skår. I de fleste tilfelle 

har slike konsentrasjoner nattuligvis sa1nn1enheng 111ed at et eller flere kar 

tilfeldigvis er knust akkurat eler. lVIen konsentrasjoner av kera1nikk kan 

også ha sa111111enheng 1ned aktiviteten på stedet. Således kan det være et 

ildsted der eller lagerplass for kar. 

Bare i unntakstilfelle er så vidt n1eget bevart av et kar at 1nan n1ed noen

lunde sikkerhet kan avgjøre forn1 og størrelse. Når det gjelder størrelsen sier 

i111idlertid karveggens tykkelse og randskårenes knn11ning klart fra at 111an 

har hatt såvel sn1å kopper eller begre son1 større koke- eller forrådskar. 
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Tykkelsen på karveggen varierer fra O ,5 til l, 7 c1n. Godsets finhet varierer 

til en viss grad med tykkelsen av karveggen. lVlens de tynneste skårene ofte 

har en relativt fin magring 1ned knust bergart og sand, har de tykkere ofte 

en gTov 1nagring hvor det til dels forekom1ner store stykker kvarts eller 

feltspat på opptil l cm størrelse. Enkelte skår er svært oppløste og skjøre og 

smuldrer lett ved berøring, 1nens andre er harde og faste. Dette forhold synes 

til en viss grad å ha sammenheng med magringen og brenningen av godset. 

Skårenes overflate er vanligvis avglattet og gjennomgående gulbrun til 

1nørkbrun av farge. 

Fonnen på leirkarene har variert svært 1neget, hvilket skulle gå klart fren1 

av billedmaterialet, hvor profilene er gjengitt. 

Av de få bunnskår smn foreligger fre1ngår at en del av karene har hatt 

større eller mindre ståflate. Bare i ett tilfelle er funnet et skår smn forteller 

at også spissbunnete kar har forekmn1net. Forøvrig er det god grunn til å 

tro at flere av de mindre skålene eller bollene har hatt rund bunn. 

De sistnevnte later ofte til å ha hatt en tilnænnet halvkulefonn, enten 

med jevn overgang 1nellmn hals og buk, eller med et lett utsvunget Inun

ningsparti. I noen tilfelle forekom1ner skår smn må skrive seg fra kar 1ned 

sterkt konveks buk og høy, utsvunget hals. ~1len det forekmnn1er også frag

Inenter av kar som må ha hatt nærmest rette sider (sylindriske) eller som 

bare har hatt svakt konveks buk. 

U tfm-mingen av selve 1nunningsranden varierer også 1neget. Således fore

kommer såvel avrundet som rett og skrå rand, og i noen tilfelle tilnænnet 

spiss rand. Mer og 1nindre utoverbrettet 1nunningsrand er svært vanlig. 

Undertiden er kan tran den fortykket. 

Bare i relativt få tilfelle har så vidt store stykker av et kar kunnet settes 

sam1nen at 1nan får sikker beskjed om dekorasjonen. lVIeget tyder på at det 

oftest er halsen og øverste del av buken som har vært dekorert, 1nen også 

flatedekkende dekorasjoner forekom1ner, og i 15 tilfelle er konstatert dekor 

på innsiden av karets hals. I 21 tilfelle forekon1n1er dekor på selve kant

randen. 

I det følgende skal g1s en oversikt over de viktigste dekorasjons1nønstre 

som forekommer: 
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SnorstentjJel. lVled dette 1nenes inntrykk av alle slag 1ned mnviklet snor, 

dvs. snor viklet omkring en annen snor, viklet on1kring en pinne, et flint

stykke eller liknende. Stetnpelinntrykkenes forn1 kan derfor variere be

traktelig, i likhet n1ed lengden smn kan være fra korte furer til mnløpende 

render. Undertiden kan korte sten1pler være satt sa1n1nen til lengre rader. 

Blant ornan1entene i denne gTuppen kan nevnes: 

l. Horisontale, mnløpende render (fig. 12-14). 

2. Vertikale stetnpelinntrykk (fig. 15 og 16 a-c). 

3. Horisontale og vertikale stetnpelinntrykk (fig. 12 c, 16 d-f og 17). 

4. Vekslende horisontale, vertikale og skrå sten1pelinntrykk smn under

tiden danner rute1nønster (fig. 18, 19, 20 b, d, e). 

5. Enkel sone av parallelle, skrå stetnpelinntrykk (fig. 21). 

6. Flatedekkende soner av parallelle, skrå stetnpelinntrykk (fig. 20 a og c). 

Blant disse er horisontale, mnløpende sten1pelinntrykk det oftest fore

kon1n1ende mønster. Svært vanlige er også vekslende skrå inntrykk og kmn

binasjoner av skrå og horisontale. 

Snorsten1plet er det vanligst forekmnmende dekorelement og forekmntner 

på nærmere 70% av alle ornerte skår. Blant de skår son1 her er klassifisert 

smn snorstempeldekorert, kan det forekon1n1e streksten1pel eller ornering 

tned falsk snor. I enkelte tilfelle er det nærn1est ugjørlig å skille n1ellmn slik 

ornering. 

Ekte eller tv·unnet snor. Bare 3 stnå skår har rester av dekor n1ed ekte snor 

(fig. 22 a, c, d). Ett av skårene viser inntrykk av sterkt svunget, bølgeforn1et 

ornatnentikk. 

lnnstemjJlete grojJeT. Til denne gruppen regnes dekor utelukkende av 

groper, innstemplet enkeltvis. 

l. Koniske innstetnplinger utført n1ed spissen av et sneglehus (Litorina 

Litorea). I ett, muligens 2 tilfelle forekonuner slike groper smn en enkelt 

on1lØpende rekke (fig. 22 e, g). I 2 tilfelle danner gropene såvel horison

tale smn vertikale rekker i et flatedekkende n1ønster (fig. 22 f). I noen 

få andre tilfelle er gTopene n1er tilfeldig plassert og det forekonnner 

gToper av forskjellig størrelse. 
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Fig. 14. Horisontal snorstempelornering (snor viklet omkring en annen snor). 

2. Andre runde grojJer. Runde groper utført på annen tnåte forekmnn1er 

på noen få skår og n1er eller tnindre tilfeldig plassert. 

3. FiTkantete grojJer. På et par stnå skår forekon11ner rester etter en dekora

sjon n1ed stnå, firkantete groper. 

Utelukkende groper forekon1mer ikke på tner enn ca. 25 skår. Forøvrig 

forekon1mer gToper san1n1en tned annen ornatnentikk i noen få tilfelle. 
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Kmnstenz,jJel. lVIed dette 1nenes et sten1pel son1 avsetter serier av sn1å runde 

eller firkantete groper. 

l. Horisontale soner av sten1pelinntrykk i vertikal siksak begrenset av to 

parallelle, mnløpende linjer (fig. 23). 

2. Parellelle rekker av horisontale sten1pelinntrykk (fig. 22 b). 

3. U definerbare ste1npelinntrykk. 

Ka1nsten1pel forekmn1ner bare i 5-6 tilfelle. 

Innrissete streker. lVIed dette n1ener jeg korte streker (1nindre enn 1,5 nn) 

smn er innrisset enkeltvis. 

l. Horisontal siksak (fig. 24 a). 

2. Kryss- eller V-forn1ete innrisninger (fig. 24 a). 

3. Innrissete streker i udefinerbart 1nønster. 

Ornering smn faller inn under denne gruppe er representert på bare 

ll-12 skår. 

Inrz,rissete linjer eller furer. lVIed dette 1nener jeg innrissete, parallelle 

streker smn er 111er enn 1,5 e1nlange. 

Son1 eneste dekorasjon forekmn1ner slik ornering bare på 6 sn1å bukskår. 

Flere av disse hører 1nuligens sanunen 111ed den kmnbinerte orna1nentikken 

fig. 24 b-e, 1nens ett synes å tilhøre et kar 1ned flatedekkende, vertikal orna

n1entikk (fig. 24 e). 

Pålagte lister eller vulster. On1løpende lister eller vulster forekmn1ner 

ett tilfelle (fig. 24 f). 

Inntrykk med kløftet redsliajJ. lVIed dette n1ener jeg dobbelte inntrykk av 

korte streker eller uregehnessige lange groper. Denne dekor forekmn1ner 

bare i ett tilfelle smn eneste dekorasjon (fig. 24 d). Forøvrig forek01n1ner 

den på 5 skår tilhørende sa111111e kar sa1111nen n1ed annen dekorasjon 

(fig. 24 b-e). 

Ornamentikk bestående av kombi,nerte dekorelementer. lVIed dette 1nener 

jeg dekor smn er sa1111nensatt av 2 eller flere av de ovenfor nevnte dekor

elen1enter. 
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l. Horisontale snorsten1pelinntrykk kon1binert 1ned groper (fig. 25 b ). 

2. Parallelle, vertikale furer kon1binert n1ed inntrykk 1ned kløftet redskap 

og groper i vinkeln1ønster (fig. 24 b-e). 

3. Snorste1npel og groper i udefinerbart 1nønster. 

4. Horisontal og vertikal snorste1npelornering kmnbinert 1ned groper 

(fig. 25 a). 

U dekoTert kermnikk. Son1 nevnt innledningsvis forekmn1ner det 246 

udekorerte skår, hvorav 71 randskår. Det vil ikke her bli anledning til å 

mntale disse nænnere, n1en son1 fig. 26 b og 27 er gjengitt et utvalg av den1 

son1 skulle gi et lite inntrykk av fonnen. 

Osteologisk mateTiale. 

Smn nevnt ble det i lag Il funnet en god del bein og knokler, tilsan11nen 

flere tusen frag1nenter. I1nidlertid har bare en del av disse kunnet arts

bestenlmes. Analysene har vært utført av førstekonservator Håkon Olsen ved 

Zoologisk l\11 useun1 i Bergen n1ed følgende resultat: 

Ku: 7 tannfrag1nenter, hjort: 388 tannfrag1nenter, hjort (eventuelt ku, 

eventuelt rein eller sau): 214 tannfragn1enter, oter: l fragn1ent, steinkob be: 

l frag1nent, sel (art ubeste1nbar): l fxag1nent, nise: l frag1nent, torsk: 31 frag

Inenter, sei: l frag1nent, lyr: l fragn1ent, hyse: l fragn1ent. 

J\lled et så frag1nentarisk 1nateriale smn det her er tale 0111 kan n1an ikke 

legge for stor vekt på fravær av arter, likesmn n1an n1å regne 1ned at ett 

eller få bein bare utgjør en 1neget liten del av det 1nateriale smn opprinnelig 

har vært til stede på boplassen. 

Ifølge førstekonservator Håkon Olsen er det vanskelig å skille 1nellon1 

hjort og ku på ytterste lag av tennene, og derfor er en stor del av tannfrag

Inentene ført opp son1 hjort, eventuelt ku. 

Øverste kulturfag (lag I) 
Av utseende skiller ikke øverste kulturlag seg vesentlig fra lag Il. Det har 

den sam1ne sorte fargen, og i de sentrale deler av boplassen er tykkelsen på 
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laget enkelte steder noenlunde den san11ne, ca. 40-45 cm. Dette laget eT 

imidlertid av 1nindTe utstTekning og er 1ner konsentreTt til den noTdre og 

nordvestre del av boplassen. (Se fig. 3.) Tykkelsen på laget avtar dessuten 

gradvis jo lenger man kmnn1er ut fra beTgfoten og ender ut i en spiss. 

(Se fig. 4.) 
Også i dette laget finner n1an tTekullpaTtikler spTedt over det hele, 1nen 

til foTSkjell fra lag Il finner 1nan flere klart avgrensete runde ildsteder, 

skåret som gToper ned i den sterile sanden under. GTopene er fra 0,5-1 111 i 

tvernnål. 

Flere av gTuene later til å ha vært kantet eller foret n1ed stein. Blant 

trekull i og utenfor gropene finnes til dels store n1engder skjørbrent stein, 

so1n sannsynligvis kan forklares son1 kokstein. 

På flere steder er ildstedene så vidt dype at de rekker ned til overkant 

av lag Il. Dette bevirket at det på disse stedene kunne være vanskelig å holde 

lagene fra hverandre, og 1nan kan derfor ikke helt utelukke 1nuligheten 

for at sam1nenblanding av oldsaker i enkelte tilfelle kan ha forekon1-

met. 

Også i det øverste kulturlaget fantes såvel spredte, s1nå stein smn 1nindre 

konsentrasjoner av slike. Disse kan ha forbindelse 1ned en partiell broleg

ning av boplassen. Heller ikke i øverste lag kunne det påvises spor av hus

konstruksjon er. 

Det som i første rekke skiller øverste lag fra lag Il er at flint forekonuner 

i svært beskjeden utstrekning og svært spredt i laget. Hver fe1nte rute var 

dessuten fullstendig tmn for flint. Sa1111nenlagt er vekten av flint fra dette 

laget (fordelt på 90 ruter) 2340 gra1n, dvs. ca. 25 gra1n pr. rute. Dette til

svarer bare ca. 3,5% av flint1nengden i lag Il. 

Karakteren av flintmaterialet er også svært forskjellig. Således forekmn

mer bare unntaksvis de sa1n1ne oldsaksfonner sa1ntidig son1 restproduktene 

viser en endret flintteknikk. Det 1neste av avfallsproduktene består av s1nå 

fliser, og bare i unntakstilfelle forekon11ner typegode flekkeblokker og 

flekker. 
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Fig. 17. Horisontal og vertikal snorstempelornering. 

RedskajJer av flint og bergart. 

Pilespisser av flint er representert 1ned i alt 3 stykker, hvorav 2 flekkepiler 

henholdsvis av typen A: 2 og A: 3, foruten en flatehuggen spiss n1ed rett basis. 

Den førstnevnte flekkepilen ble funnet i en dybde av O l l O c1n, 1nens den 

andre lå lO 120 cm dypt. Den flatehugne lå i en dybde av O l lO cn1. 

Videre kan nevnes at det ble funnet l flekke bor og i alt l O skrapere, 

hvorav l flekkeskraper, 2 runde og 5 avlange skiveskrapere foruten 3 skrapere 

av andre former. 

Av flintredskaper forøvrig kan nevnes 2 langovale ildflinter, forarbeidet 
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av kjerner og en liten dolk av typen R 64. Denne har spor av sekundært 

å ha vært benyttet so1n ildflint. 

Redskaper av bergart er representert ved et par knakke- eller slagsteiner 

og et langovalt fiskesøkk av skifer med langsgående fure, av sa1n1ne type son1 

fig. 10 f. 

Keramikk 

Keran1ikk er relativt rikt representert i laget. Således ve1er skårene til

sainmen Il 340 gra1n. Fordelt på ca. 90 1n2 tilsier dette ca. 125 gran1 pr. rute. 

I vekt tilsvarer dette ca. halvparten av forekmnsten i lag II. 

Selv mn man ut fra skårene l>are unntaksvis kan danne seg et bilde av de 

kar som har forekonunet så er det 1ned en gang klart at disse gjennmn

gående har vært av andre forn1er enn karene fra lag II (fig. 26 a og c, 28, 

29 og 30). 

En del kar later til å ha vært tilnænnet situlafonnet 1ned flat bunn og 

relativt kort, innsnevret hals- eller 1nunningsparti. ~~l unningsranden varierer 

fra lett til sterkt utover bøyet. No en skår synes også å 1nåtte skrive seg fra 

nærmest sylindriske kar n1ed rett hals. Størrelsen har variert betraktelig fra 

små begre til større koke- eller forrådskar. 

Godset viser gjennomgående sam1ne karakter so1n i skårene fra lag I I. 

Magringen varierer fra s1nå korn av knust bergart til store biter av kvarts 

eller feltspat (inntil l on lengde). Fargen er gulbrun til brun. Noen skår er 

faste, n1ens andre s1nuldrer lett, noe smn vel har sam1nenheng 1ned Inagrings

grad og brenning. 

Skårene er udekorerte. Et par skår viser en frag1nentarisk dekor n1ed snor

steinpel, 1nen disse er 1nuligens sekundært blitt blandet inn i laget. Ett skår 

viser rester av innrissete parallelle streker (fig. 29). 
I lag I ble også funnet et tynt, tenfonnet frag1nent av bronse, 1nuligens 

del av en nål. Frag1nentet er ca. 5 c1n langt og har rundt tverrsnitt med en 

diameter av ca. l ,5 mm. 

Dette var i korthet de viktigste oldsakstyper smn forekonuner i lag I. 
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Fig. 18. Vekslende skrå snorstempelornering. StØn. l j 1· 
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Fig. 19. Vekslende horisontal, vertikal og skrå snorstempelornering. 

Osteologisk materiale 

I likhet 1ned lag Il ble det også her funnet flere tusen frag1nenter av bein 

og knokler. 1\!Ien også i dette tilfelle var 1naterialet fragn1entarisk og dårlig 

bevart, slik at det har vært 1nulig å beste1n1ne bare en liten del av det. En 

analyse utfØrt av førstekonservator Håkon Olsen i Bergen ga følgende resul

tat: Ku. (smn eneste tamdyr) var representert 1ned 158 tannfrag1nenter, hjort 

(eventuelt ku, eventuelt rein eller sau) 288 tannfrag1nenter. Videre forekom 
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2 fragn1enter av hval (spekkhugger), 12 av torsk) 2 frag1nenter av gråmåse) 

l av tojJjJskarv) 2 av havørn) 2 av hønsehauk) l av havhest) l av alke og l av 

alkekonge. Frag1nentene ble funnet i forskjellige dybder av laget. 

Vurdering av olclsaksn~aterialet fra hoveclkulturlaget 
(lag Il og Ill) 

Det vil ikke her bli anledning til en inngående vurdering av funnlnateria

let. Denne 1nå utstå til hoved publikasjonen 0111 boplassen k01nmer. Jeg vil 

bare ganske kort forsøke å peke på enkelte elen1enter som synes å gi en 

pekepinn 0111 bosetningens alder og karakter. 

Ders01n vi tar utgangspunkt i oldsakene av flint og bergart, blir vi straks 

slått av den uventede blanding av alderd01n1nelige og sene fonner. Dette 

gjelder i første rekke pilespissene, hvor vi på den ene side har de eneggete 

og de enkle flekkepilene (A-pilene) og på den annen side skiferpilene, B- og 

D-pilene og de flatehugne eksen1plarene. 

At vår boplass faller sent i tid synes uten videre å fremgå av det forhold 

at flatehugne pilespisser faktisk opptrer fra topp til bunn i lag Il. S01n det 

fre1ngår foran er 3 funnet i OjlO cm dybde, 6 i 10/20 cm, l i 20/30 cm og 

3 i 30 j40 cm dybde. At like 1nange eksen1plarer er funnet i bunnskiktet so1n 

i toppskiktet av laget 1nå kunne tolkes dit hen at deres første opptreden går 

tilbake til et eldste stadium av bosetningen på stedet og at de har holdt seg 

gjennom hele den tidsperiode so1n lag Il representerer. Det faktu1n at de er 

rikest representert i de øverste 20 on av laget, kan tyde på at de er blitt 

vanligere i en senere del av bosetningen, 1nen det kan også ha sam1nenheng 

1ned det generelle forhold at de øverste 20 cn1 er den rikeste oldsakførende 

del av laget. 

Tidsstillingen for de flatehugne pilespissene har vært en del 01ndiskutert. 

Tidligere ble de gjerne fast datert til senneolittisk tid i Norden. 5 ~1oderne 

forskning synes in1idlertid å ha godtgjort at de opptrer såvel i senneolittisk 

tid s01n i eldre og yngre bronsealder. 6 Ja, det er sogar 1neget som taler for 

at enkelte varianter av disse pilespissene kan ha levd et godt stykke ned i 

jernalderen, i hvert fall her i landet. 7 
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Fig. 20. a og c: Flateclekkencle soner av parallelle, skrå snorstempelinntrykk. b, el og e: 
Vekslende horisontale, vertikale og skrå snorstempelinutrykk. StØrr. l ji. 



Gl, l!, 30/40 

o 1 O cm 

Fig. 21. Parallelle, skrå snorstempelinntrykk. 

Deres eldste opptreden i Norden er ikke endelig fastlagt. De er funnet i 

ganggraver i Syd-Skandinavia, og enkelte forfattere 1nener at de forekonuner 

allerede mnkring tnidten av IVIN, ja, endog i første halvpart av perioden.8 

Andre er 1ner tilbøyelige til å betrakte disse funn smn sekundære begTavelser 

fra SN.n 

At de flatehugne pilespissenes første opptreden går tilbake til en senere 

del av I\1N synes imidlertid trolig. Vi skal kmnme nænnere tilbake til spørs

tnålet lenger fre1n. 

I\~led utgangspunkt i utfonningen av de flatehugne pilespissene har tnan 

gjerne regnet 1ned en viss kronologisk forskjell, slik at eksetnplarer 1ned 

tange og agnorer og n1ed dypt innbuet basis gjennmngåencle er eldre typer 

enn de n1ed rett og svakt innbuet basis.10 I vårt 1nateriale er det imidlertid 

ikke n1ulig å etterspore noen slik forskjell. Således opptrer spisser 1ned tange 

og agnorer fra bunn til topp i laget. Det sa1n1ne er tilfelle 1ned spisser 1ned 

svakt innbuet basis. Det ene eksetnplar 1ned dypt innbuet basis er funnet 
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helt i toppen av lag Il (fig. 9 c). Det ene eksen1plar n1ed rett basis er funnet 

i en dybde av 10/20 cn1. En pilespiss av sa1nn1e type er funnet i lag I. 

Når alle disse typer opptrer san1tidig kan det skyldes at laget representerer 

en så vidt kort bosetningsperiode at kronologiske forskjeller ikke eksponeres. 

Også når det gjelder skiferpilene synes de fleste forfattere å være enige 

on1 at deres første opptreden på sydnorske boplasser faller sent i lV1N. Odner 

antyder at de 1nuligens ikke kon1n1er inn før i periode IV, eller ved over

gangen ~~IN IIIJIV. 11 Dette hannonerer bra n1ed forholdene i Syd-Sverige, 

hvor de blant annet opptrer på de sene ~~12- og ~113-stacliene på 1 onstorp og 

på Korartorpet i Narke. 12 Fra Dalane og Gastrikland har n1an in1idlertid 

et par funn son1 tyder på at skiferpiler eler opptrer allerede i NIN II. 13 

Også her hjen11ne har 1nan i den senere tid fått C-14-dateringer, blant 

annet fra Hardangervidda, smn kunne antyde en langt tidligere opptreden 

for skiferpilene, 14 1nen dette svekker ikke inntrykket av de1n son1 en gjen

nmngående liten, n1en karakteristisk gruppe på sene sydnorske boplasser av 

«gropkera1nisk karakter». 

:1\~Ied bakgrunn i at skifer i sydskandinaviske funn ikke forekon11ner i 

sikker senneolittisk kontekst, antar Odner at den også her hje1n1ne er gått 

av bruk ved begynnelsen av SN.15 Han 1nener det har liten kronologisk verdi 

at skifer «enkelte steden> er funnet san11nen n1ed gjenstander fra senneolit

tiktnn eller senere perioder, all den stund funnforholclene er uklare. Son1 

eksempler nevner han Ruskeneset, Skipshelleren og Straun1eboplassen. 

Ilnidlertid har jeg det inntrykk at Odner har undervurdert forekmnsten 

av skiferpiler på boplasser med et klart senneolittisk innslag. Således er det 

nesten en regel at de er representert på «flintn1arkene» på 1 æren. Det sa1nn1e 

synes å være tilfelle også andre steder, blant annet på N1ørekysten, hvor 

Hinsch16 går ut fra at skiferpilene har levd ned i SN. Denne antagelse under

bygges av det foreliggende 1nateriale fra Ogna. 

Det har foreløpig ikke vært 1nulig å etablere en sikker kronologisk type

utvikling av skiferpilene her hje111111e, og det foreliggende n1ateriale fra 

Ogna gir da heller ikke noe grunnlag for å konune nærn1ere inn på en slik 

diskusjon her. 

Det eneste n1an kan si er at såvel spisser n1ed langt, stnalt blad og tilnær-
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Fig. 22. a, c og el: Ornering med ekte snor. b: Kamstempelornering. e, f og g: Gropornerte 
skår. StØrr. l /1. 



1net rette sidekanter son1 eksen1plarer 1ned bøyde egglinjer forek01n1ner 0111 

hverandre i lag Il, helt ned til en dybde av 40 j 50 nn. Alt tyder på at 

skiferpilene går tilbake til eldste staditnn av lag Il og holder seg gjennmn 

hele bosetningsperioden. 

Også de 5 pilespissene av Liden's gruppe 11,17 her klassifisert son1 Becker's 

typer B og D, passer inn i en sen datering. På Jonstorp opptrer de på lVI2-

og 1VI3-stadiene, son1 både Liden og l\tfaln1er daterer til siste del av 1VIN .18 

B-pilene synes forøvrig vesentlig å forekmnme sa1n1nen med de sene stadiene 

Sater IV og Fargervik IV.19 Anne Stine Ingstad er kmntnet til at alle steder i 

Sør-Norge hvor slike pilespisser opptrer sa1n1nen 1ned keran1ikk, så dreier 

det seg mn kar av 1VIahner's J-gruppe, 20 noe smn underbygger deres sene 

tidsstilling. 

Disse pilene er hverken funnet helt i toppen av lag Il eller helt i bunnen. 

Således skriver 4 stykker seg fra 10/20 cn1 dybde, tnens l eksetnplar sta1n1ner 

fra 20/30 cn1. 

Når det gjelder de enkle flekkepilene av Becker's A-typer så hører disse 

med blant de vanligste oldsaksfonner på våre boplasser av «gropkeratnisk 

karakter». Også i Danmark og Syd- og Vest-Sverige blir disse pilene reg11et 

blant ledetypene på de gropkeratniske boplassene. Ifølge IVIaln1er opptrer 

de hyppig på de eldste boplasstadiene ~1, H og RA på Jonstorp, tnens de er 

sjeldnere på de yngre, ~/[2 og 1VI3.21 

Knut Odner er ko1n1net til san1n1e resultat når det gjelder norske bo

plasser smn kan henføres til sa1n1ne kulturgruppe. 22 Itnidlertid bygger Odner 

etter tnin mening på et altfor spinkelt og på et inadekvat satntnenlignings

tnateriale. Således går han ut fra boplassene på NarestØ Il og Viten i Aust

Agder og Sluppan i Telemark. Forholdet er in1idlertid at Viten er en svært 

liten boplass med et spinkelt oldsakstnateriale, smn statistisk har liten verdi, 

sa1ntidig smn Sluppan neppe er representativ for norske boplasser av grop

keramisk karakter. 

Anne Stine Ingstad er kmnn1et til et annet resultat i sin behandling av 

boplasstnaterialet fra Rognlien i Eidanger, Teletnark og hevder at forhol

dene her hjemtne ikke kan samtnenlignes 1ned de svenske når det gjelder 

flekke pilens opptreden. 23 Materialet fra vår boplass bekrefter til fulle dette 
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Fig. 23. Bukskår av stort klokkebeger. 



og viser at flekkepilene av A-type er overveldende rikt representert gjennmn 

hele bosetningslaget og faktisk forekmntner hyppigst i den yngste bosetnings

fasen. 1 eg har forøvrig inntrykk av at dette også gjelder såvel for boplassen 

på Holeheia smn for andre «flinttnarker» på 1 æren. 

Flere forfattere er kmnn1et til at det synes å gjøre seg gjeldende en krono

logisk gruppering innenfor A-pilene, således at A: l og A:2 skal være eldre 

enn A:3. 2 -± Dette later ikke til å ha relevans når det gjelder vårt tnateriale. 

Son1 det fretngår av tabellen foran er A: 3-pilene forholdsvis færre enn de to 

førstnevne, n1ens n1an eventuelt skulle ha ventet det n1otsatte. Det fakttnn 

at A: l og A:2 forekmntner i overvekt i de øverste 20 nn av boplasslaget sier 

klart fra at disse pilespissene har vært i bruk gjennom hele bosetnings

perioden. 

Hvor langt fren1 i tiden A-pilene har levd har vært lite drøftet og er der

for uklart. Anne Stine Ingstad antar at de har levd ned i SN 25 og Hinsch 

at de har eksistert gjennmn hele denne tidsperioden. 26 

Antagelsen av at de lever ned i SN synes allerede bestyrket ved gjennmn

gåelsen av vårt 1nateriale, hvor det fretngår at de blant annet opptrer san1-

men n1ed hjerteforn1ete pilespisser gjennmn hele bosetningsperioden. 

Om forutsetningene for den 1nellon1neolittiske flekkepilens første opp

treden i Norden har det vært 1nange teorier. Således mente Li den at den 

var en skånsk oppfinnelse,27 siden den av kronologiske grunner vanskelig 

kunne føre sine aner tilbake til beslektede pilespisser i n1esolittiske kultur

grupper i Norden. For hverken på dansk eller svensk on1råde har det vært 

1nulig å påvise tilstedeværelsen av enkle flekkepiler i de årtusener smn ligger 

n1ellmn de 1nesolittiske gruppene og den gropkeran1iske kulturs opptreden. 28 

Beckers teori 0111 et østlig opphav, fra mnrådene ved Onegasjøen,29 later til 

å ha fått noe 1ner tilslutning. 

C. F. J\!Ieinander har gått imot et østlig opphav for den enkle flekkepilen 

og har i stedet antydet en 1nulig kontinuitet på sydnorsk mnråde. 3° Knut 

Odner31 og senest Svein Indrelid32 går inn for J\!Ieinanders syn, særlig tned 

stØtte i funn fra Hardangervidda, son1 synes å underbygge denne kon

tinuiteten. Selv on1 spørstnålet trenger nænnere utredning og støtte i funn 

fra våre kyststrøk, så er tanken utniddelbart nærliggende. 
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Odner har forøvrig tenkt seg en jevn typetnessig utvikling og er kmnn1et 

til at pilespisser smn tilhører Fosnakulturen gjennmngående er kortere enn 

de son1 hører hje1n1ne i den gropkeratniske kultur. 33 Således er han for de 

førstnevntes vedkmn1nende kmn1net fren1 til en gjennmnsnittslengde på 

2,75 nn, n1ens gjennon1snittstallet for de sistnevnte er 4,4 nn. Det er vel 

itnidlertid tvilsmnt 0111 1nan kan bygge for tneget på et statistisk 1nateriale 

son1 er så vidt spinkelt og tilfeldig son1 det Odner benytter. Det synes natur

lig at gjennmnsnittslengden på så enkle redskapstyper smn det her er tale 

0111 i stor grad kan ha vært beste1nt av tilgangen på råstoff på de enkelte 

boplasslokaliteter. Eksen1pelvis kan nevnes at gjennmnsnittslengden på A

pilene i vårt 1nateriale er 2, 78 nn. Dette vil n1ed andre ord si at de ligger 

svært nær hans fosnapiler (gruppe I-piler). 

Et 1neget alderdon11nelig element smn synes å understreke tradisjonssan1-

tnenhengen 1ned Fosnakulturen på sydnorske boplasser fra yngre steinalder, 

utgjør de eneggete pilespissene. De er representert på en rekke av våre bo

plasser av gTopkeratnisk karakter, n1en sjelden i noe stort antall. De fore

kon1n1er blant annet på Rognlien i Eidanger, Tele1nark,34 på NarestØ og 

på «flintlnarkene» på Jæren. I Sverige er de blant annet kjent i de gropkera

tniske lagene på Siretorp, 35 1nen er så vidt vites ikke representert på J onstorp. 

Hvor langt fremover i tid den eneggete flekkepilen har levd er uklart, 

men den later til å ha vært n1eget seiglivet her i landet. Erik Hinsch antar, 

på bakgrunn av funnforhold på ~~Iørekysten, at den kan ha holdt seg gjen

non1 hele SN og ser heller ikke bort fra at den kan ha fortsatt enda lenger 

enn den rene steinalderen på Nføre. 36 

Vårt materiale synes i hvert fall å antyde at den har levd ned i SN. Av de 

5 eksen1 plarene smn foreligger er 2 funnet i laget O j l O c1n, 1nens 3 er fra 

l O /20 c1n dybde. 

Det foreliggende øksetnateriale gir egentlig få holdepunkter for nærn1ere 

luonologiske slutninger. Steinalderens øksetypologi er lite utredet her i 

landet og er særlig uklar når det gjelder så vidt utflytende fonner smn det 

her er tale 0111. Vi skal derfor ikke oppholde oss 1ned øksene her, bare nevne 

at Vespestad- og Vestlandsøksene gjennmngående later til å være sene fonner 

på Vestlandet. 37 
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Den buttnakkede øksen er en eldre forn1, 1nen det faktu1n at den på bo

plassene ofte opptrer sanunen n1ed Vespestacl- og Vestlanclstypen viser at den 

på Syd-Vestlandet har hatt en lang levetid. 38 

Det øvrige 1nateriale i flint og bergart gir ikke uten videre holdepunkter 

for kronologiske slutninger, og elet vil derfor ikke bli mntalt nænnere i 

denne forbindelse. 

Det er i første rekke kera1nikken son1 gir grunnlag for en nænnere tid

festing av boplassen. Dette n1ateriale er, son1 elet vil ha fre1ngått, usedvanlig 

rikt og nyansert og inneholder for en stor del nye ele1nenter i forn1 og dekor. 

Det ville derfor vært naturlig n1ed en inngående analyse og vurdering av 

kera1nikken. hnidlertid vil elet i denne forbindelse bare bli anledning til å 

peke på enkelte hovedtrekk ved 1naterialet. Jeg har derfor valgt å konsen

trere 1neg om den ornerte keramikken og i vesentlig grad on1 dekoren. 

I en mntale av kera1nikken synes det naturlig å begynne med det 1nest 

eksotiske innslaget, smn består av en rekke bukskår av et stort klokkebeger 

(fig. 23). Skårene ble, på 3 nær, funnet tett sanunen i en og sa1n1ne rute og 

i en dybde av 20/30 cn1. De øvrige ble funnet i naborutene. Dybden på 

kulturlaget er på dette sted 40 nn, hvilket kunne tyde på at karet ikke til

hører den yngste del av bosetningen. Tykkelsen på skårene varierer en del, 

n1en er gjennomgående l c1n. De er rødbrune til1nørkbrune av farge. Godset 

har en fin magring av sand. Det er løst og s1nulclrer lett ved berøring. 

Det er så vidt n1eg bekjent første gang et klokke beger er blitt påvist i norsk 

olclsaks1nateriale. 

Karet har hatt ståflate og en forholdsvis 1narkert overgang n1ellmn buk 

og halsparti. Orna1nentene er utfØrt 1ned kan1 eller et s1nåtannet redskap 

og forekommer smn horisontale sonebånd (2,5-2,8 c1n brede), avgrenset av 

2 parallelle render øverst og nederst og 1ned vertikal siksakdekor in1ellmn. 

Rester av 2 bånd, hvorav det ene svært fragn1entarisk, er bevart. 1\!Iellmn 

båndene er det en udekorert sone, ca. 1,5 cm bred. 

Helt tilsvarende dekor finnes på engelske klokkebegTe,30 men ifølge D. L. 

Clarke, som har foretatt inngående studier av klokkebegerkulturen, har vårt 

ekse1nplar likevel en nænnere relasjon til nordtyske kar, slik de blant annet 
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er gjengitt hos Struve, i hans 1nonografi «Die Einzelgrabkultur in Schles-vvig

Holstein».40 Dette begrunner Clarke n1ed plasseringen av ornatnentbåndene, 

som på vårt og de tyske kar er begrenset til halspartiet, 1nens buken er 

udekorert. Ifølge hatn har denne spesielle plasseringen av dekoren en sik

rere typologisk signifikans enn selve den tninutiØse utforn1ing av selve 

1nønstret.41 Ornatnentene på de tyske karene det her er tale on1 består av 

parallell skråskravering, avgrenset øverst og nederst 1ned enkle on1løpende 

bånd. Karene har høy, utsvunget hals og S-fonnet profil. 

De klart 1narkerte sonebåndene san1n1en 1ned den karakteristiske knekk i 

bukprofilen, smn også vårt kar oppviser, er ifølge Struve typisk for ekte 

klokkebegre av den eldre typen. 42 

Det mest sannsynlige synes da å være at vårt kar kan føres tilbake til 

itnpulser fra kontinental klokkebegerkultur, 1nuligens fonnidlet via kon

takter med Jylland, hvor boplasslag 1ned klokkebegerkeratnikk i den senere 

tid er kom1net for dagen.43 

l\1ed hensyn til klokkebegerkulturens eldste opptreden i Schleswig-Hol

stein, tnener Struve at 1nan har sikkert belegg for dens tilstedevæTelse først i 

overgravstid,44 men han utelukker ikke muligheten for at den kan gå tilbake 

til bunngravstid. Han 1nener itnidlertid det er liten dekning for å føre dens 

eldste opptreden tilbake til slutten av undergravstid, slik Glob gjør.45 

I dansk arkeologi er 1nan forøvrig nå tilbøyelig til å plassere klokkebeger

innslaget først i yngre overgravstid.46 

Sannsynligheten taler for at vårt kar tidligst kan dateres til slutten av 

MN. 
Dette karet er det eneste vi 1ned sikkerhet kan tilsluive klokkebegerkul

turen i det keratniske 1naterialet. 

Et enkelt lite skår n1ed fintnagret, rødbrunt, fast gods og blankpolert 

overflate, skiller seg markant ut fra det Øvrige 1nateriale, og Clarke antar 

det kan skyldes import n1ed opprinnelse i klokkebegerkulturen.47 Skåret har 

fragn1enter av snorstetnpeldekor. 

Det er itnidlertid et annet eletnent son1 1nuligens kan tilskrives kontakt 

tned klokkebegerkulturen og son1 det derfor er naturlig å understreke i 

denne forbindelse. Jeg tenker her på de 5 flatehugne pilespissene av flint 
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1ned tange og agnorer son1 vi har on1talt foran. Denne spesielle pilespiss

typen er klokkebegerkulturens trofaste følgesvenn, og det fakttun at den 

opptrer i så vidt stort antall på boplassen styrker mistanken mn en satnmen

heng. Disse pilespissene er forøvrig svært sjeldne her i landet, og de opptrer 

helst smn spredte eksetnplarer.48 Sa1n1ne situasjon synes også å foreligge i 

Sverige.49 

Det er tneget smn taler for at introduksjonen av denne pilespissen i Norden 

skyldes impulser fra klokkebegerkulturen, slik Lili Kaelas har vært inne på, 

1nen dens eldste opptreden kan vanskelig gå så langt tilbake i tiden som 

hun antyder. 50 

Sett i et videre perspektiv er det vel i det hele tatt et spørstnål mn ikke 

flatehugningsteknikken, smn konuner inn med full styrke i SN, går tilbake 

på innflytelser fra klokkebegerkulturen. 

Et fretntredende trekk ved keran1ikken forøvrig er at en overveiende del 

av dekoren er utført 1ned snorstempel (ca. 70 %), og at den i stor utstrekning 

går ut på kon1binasjoner av horisontale, skråstilte og vertikale linjer. I så 

henseende faller den fint inn i rekken av sydnorske boplassfunn fra 

yngTe steinalder, slik vi kjenner detn fra blant annet Sluppan i Telemark, 

NarestØ og Viten i Aust-Agder, Holeheia i Rogaland, Strantne i Nord

Hordland og Karsen på Sunnmøre. Bortsett fra Sluppan51 er disse blitt opp

fattet smn lokale varianter av det gropkeramiske kmnpleks. 52 Til en rekke 

av våre mønstre utført med snorstetnpel finnes det paralleller på de ovenfor 

nevnte boplassene, og det synes derfor ikke å være noen tvil mn satnhørig

heten. 

Allerede Anathon Bjørn så i denne typiske dekoren en forbindelse tned 

yngre båtøkskeran1ikk.53 Senere forfattere har ytterligere understreket 

dette. 54 Hinsch er itnidlertid av den 1nening at denne forbindelsen neppe 

har strukket seg ut over «en ahninnelig påvirkning de to kulturer itnellotn» 

og at den ikke kan tas til inntekt for at «gTopkeramisk kultur» har vært i 

særlig sterk kontakt 1ned stridsøkskulturen. 55 Anne Stine Ingstad er av en 

annen oppfatning og påpeker blant annet at det i materialet fra NarestØ 

finnes såvel gTopkeramiske skår smn ekte båtøkskeratnikk. 56 

l\lleget tyder på at hun har rett i sitt syn. Forholdet på vår boplass viser 
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den sa1lin1e blandingssituasjon. Foruten skår SOlli i hvert fall etter dekoren 

å dØn11lie bør klassifiseres son1 ekte båtØks- og gropkeran1ikk, forekmli1lier 

det andre SOlli i sin orna1lientikk n1å være påvirket av sen båtØkskeralliikk. 

SOlli båtøkskera1liikk 1liå vi sannsynligvis kunne regne de få skårene son1 

er ornert 111ed ekte snor. Det ene av disse (fig. 22 a) viser fragn1enter av en 

dypt svunget, bølgefonliet dekor SOlli synes å høre hjen11lie i l\!fahliers C

gruppe. Denne later til å falle sent i tid og tilhører helst SN. 57 Skåret er ca. 

8 n11li tykt, gTågult av farge, n1agret 1ned knust bergart og godt brent. Det 

ble funnet i rute l f, Ollitrent 1liidt i lag Il. Orneringen skriver seg fra karets 

innerside. Yttersiden er avskallet. 

Til l\1Iahners K-gruppe kan vi sannsynligvis henføre en del skår av 4 for

skjellige, relativt sn1å, bollefonnete kar, dekorert n1ed flatedekkende 1nønster 

av horisontale soner n1ed vekslende skråskravering (fig. 20 a og c). 58 Ett av 

skårene er forsynt 1ned 2 horisontale render Øverst. Skårene er nænliest gul

brune av farge, ganske tynne (gjennmligående 7-8 n11li) og har fin n1agTing 

av knust bergart. De er faste og godt brent. 

K-gruppen synes å kunne tilhøre båtøkskulturens 5. periode, SOlli faller i 

slutten av l\IIN. 5u 

De fleste av disse skårene er funnet i en dybde av l O j20 C1li i lag Il, ett er 

funnet i de øverste l O C1li og et annet i en dybde av 20 j 30 c1n. Kulturlaget 

var på de aktuelle stedene fra 40-50 cn1 dypt. 

Son1 båtøkskera1liikk kan vi 1liuligens også regne en del skår, ornert n1ed 

snorste1npel i horisontale render under 1liunningskanten (enkelte avbildet 

fig. 12-13). Flere av den1 later til å skrive seg fra ganske S1liå kar. Skår 1lied 

tilsvaTende dekoT og utfonning av 1liunningsranden finner vi igjen i kera

n1ikken fra Sluppan i Telen1ark. 60 Godset i våTe skår er in1idlertid gjennmn

gående n1agret 1lied bergart, 111ens Sluppankera1nikken også viseT 1liagTing 

n1ed vegetabilske stoffeT. 61 

De fleste skårene er så s1liå at 1nan ikke får nærn1ere beskjed 0111 den 

øvrige dekorasjon av karene. Enkelte skår viser, i likhet med skår fra Sluppan, 

rester av vertikale snorsten1pelinntrykk nedenfoT de horisontale båndene62 

(fig. 12 c, 16 f), sa1ntidig SOlli det foTekon1n1eT et skår 1lied en skråskraveTt 

sone øverst (fig. 20 e). Dette styrker 1liistanken 0111 at vi i de sistnevnte til-
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felle står overfor keran1ikk av Nialn1ers ]-gruppe, smn i tid helst synes å 

høre hje1nme i periode 5. 63 

No en store skår n1ed rester av en skrå vinkel dekor med horisontal ornering 

imellom (fig. 20 d), minner en del om dekoren på JVIalmers O-gruppe,64 

uten at 1nan kan legge mer i dette enn et visst slektskap. 

Det er i det hele tatt fristende å se en påvirkning fra vinkeldekoren i yngre 

båtØkskultur i de mange skår smn er ornert i snorste1npeldekor i vekslende 

skråretninger, slik at allehånde vinkler og ruter oppstår (fig. 18, 19 og 

20 b, d). Slik dekor forekom1ner på en rekke av våre 1nest kjente boplasser 

fra yngre steinalder, så som NarestØ, Holeheia, Strau1ne, Korsen etc. 

En langt sjeldnere snorstempeldekor oppviser en del skår av 3 forskjellige 

kar, hvor stemplene er plassert vertikalt i horisontalt, omløpende soner. 

I 2 tilfelle er stemplene spissovale av fonn, 1nens det i et tredje er tilspisset 

i ene enden (fig. 16, a-c). På Sluppan finnes ilnidlertid 2-3 skår 1ned en 

liknende dekor. 65 Vertikal, flatedekkende sten1pelornering er ifølge l\!Iahner 

typisk for et stort mnråde med sentnun i Holland og Nordvest-Tyskland. 66 

Gjennomgangen av det keramiske 1nateriale hittil har vist at vi krono

logisk befinner oss svært sent i ~1IN, ja, for enkelte skårs vedkon11nende 

kanskje sogar i begynnelsen av SN. 

At bosetningen i lag Il strekker seg inn i SN har vi et par indisier på i 

keramikken. Jeg sikter her blant annet til skår av et lite beger 1ned S-fonnet 

profil og ståflate. Det er ornert i en vertikal strek- eller snorste1npeldekor. 

Orneringen er flatedekkende og noe uregelmessig utfØrt (fig. 15). Karet er 

ganske lite, ca. 10,5 cm hØyt og har et tvernnål over 1nunningskanten på 

ca. lO cm. Godset er gulbrunt av farge og n1agTet 1ned knust bergart. Bren

ningen er god, og skårene er svært faste. De er funnet i de øverste 20 cn1 av 

lag Il. 

Liknende karformer 1ned flatedekkende dekor er kjent fra blant annet 

svenske hellekister, og det synes naturlig å anta at det er en sam1nenheng. 67 

Forekomsten av et skår med dekor av pålagte lister eller vulster (fig. 24 f) 

har også sine paralleller i svenske hellekister. 68 Slik dekor er forøvrig kjent 

i jysk stridsøkskultur, hvor den opptrer sent, fortrinnsvis i overgTavstid. 69 
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Fig. 30. Keramikk fra lag I. StØrr. 1 / l· 

Skåret er funnet i de øverste l O cn1 av kulturlaget. 

I det keratniske tnateriale forekmntner det itnidlertid innslag av en langt 

mer alderdomtnelig karakter og smn l.nniddelbart gir en tnistanke om at 

lag Il kan representere en satntnenblanding av fonner fra en eldre og en 

yngre bosetning. Jeg tenker her på de skår som forekon11ner av uforfalsket 
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gTopkeran1ikk og son1 utelukkende er ornert n1ed groper. Ca. 25 skår fore

ligger smn nevnt, og innslaget er derfor ikke stort, tnen likeveltnarkant. 

De fleste av disse skårene er dekorert tned spissen av en strandsnegl, et 

eletnent smn blant annet i svensk gropkeratnikk har gan11nel tradisjon. På 

et par skår opptrer gropene i en enkelt rekke like under tnunningsranden 

(fig. 22 e og g), tnens den på 3 andre forekomtner i et flatedekkende tnønster 

(fig. 22 f). 

De fire skårene son1 her er nevnt er alle gulbrune av farge, tnagret med 

knust bergart og fast og godt brent. 

På boplassen J onstorp RA i Skåne forekmntner keratnikk dekorert n1ed 

«innst~ilnplingar tned snacka» i n1ajoritet i de underste lagene, noe 1\!Iahner 

tar son1 antydning om en høy alder. 70 Itnidlertid er dette orneringssett repre

sentert tned bare l eksetnplar på 1\I{H-stadiet, tnens det forekmnmer i hen

holdsvis 4 og l eksemplar på de yngste stadiene, 1\112 og 1\113.71 Dette tyder 

på at denne ornering har hatt en lang levetid i Sverige, og at den har levd 

gjennmn tnesteparten av lVIN. 

Dette innebærer, etter tnin tnening, at skårene på vår boplass ikke nød

vendigvis trenger å representere et eldre innslag, og at de kan være satn

tidige med det øvrige keratniske n1aterialet. På enkelte skår forekmntner 

forøvrig koniske groper sa1n1nen n1ed snorstetnpeldekor (fig. 25 b ). 

I denne forbindelse kan det være på sin plass å se litt nærn1ere på hvor i 

kulturlaget disse gropornerte skårene er funnet. 

Skåret fig. 22 g tned en mnløpende linje av koniske gToper, er funnet i 

rute l p, 40 l 50 ctn dypt i lag Il, smn på dette sted er opptil 50 nn tykt. Det 

er med andre ord funnet i den nederste del av laget. I satntne rute og satnme 

dybde er det itnidlertid funnet flere skår med snorstempelornering. Et snor

stempelornert skår 1ned spor av en vinkeldekor er sogar funnet i en dybde 

av 50 j 60 nn, og altså dypere enn det gTopornerte skåret. I tillegg kan nevnes 

at det i naborutene, Op og 2p, er funnet snorstetnpelornerte skår såvel i 

samtne dybde som dypere. 

Det andre skåret 1ned enkel gTopornering (fig. 22 e) er funnet i rute 3tn, 

helt i toppen av lag Il (O l l O c1n dypt). 

Ett av skårene tned flatedekkende gropornering er funnet i rute 2n i en 
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dybde av 30140 nn (fig. 22 f). Lag Il er her ca. 40 cn1 dypt, og skåret er 

derfor funnet i nederste del. Fra sa1nme rute og san11ne dybde sta1nn1er et 

skår 1ned horisontal og vertikal snorstetnpelornering. Fra naboruten lm 

har vi fra sa1n1ne dybde blant annet et stort skår 1ned horisontal snor

stempelornering foruten 2 tnindre skår med skrå snorstempeldekor. Flere 

eksetnpler kunne vært nevnt. 

2 andre skår n1ed flatedekkende ornering av koniske groper er funnet i 

rutene lf og 6k, henholdsvis O l lO og lO 120 cn1 dypt, og altså i lagets øverste del. 

2 skår, dekorert 1ned en enkel rekke koniske groper og et horisontalt snor

sten1pel, skriver seg fra rutene Oj (fig. 25 b) og Oo, henholdsvis fra l O 120 og 

40 l 50 nn dybde. 

Av dette skulle ha fretngått at ornering n1ed koniske groper forekmn1ner 

fra forskjellige dybder i lag Il og at det stratigrafisk ikke er noe som tyder 

på at de gTopornerte skårene er av større elde enn de so1n er dekorert 1ned 

snorstempel. 

Dekor n1ed koniske groper forekom1ner blant annet på Rognlien i Eid

anger, NarestØ Il og på Holeheia. 72 På NarestØ Il er denne dekoren blitt 

regnet blant de eletnenter som tyder på at det har vært en eldre bosetning 

på stedet,73 n1en det resultat vi ovenfor er komtnet fre1n til svekker argu

n1entasjonen på dette punkt. 

Det synes forøvrig naturlig at en så ukon1plisert dekor smn enkle groper 

kan ha hatt en lang levetid. I Sverige har vi smn nevnt en indikasjon i fore

kmnsten på de sene Jonstorpboplassene l\112 og l\113, og i Dantnark forekmn

tner enkle rekker av groper på den sene keratnikken fra Store Valby. 74 

Andre alderdmntnelige dekoreletnenter smn forekonuner i vårt keratniske 

tnateriale, er horisontal siksak og kryssornering. 

Horisontal siksak er en ahnent forekmntnende dekor på gropkeratniske 

boplasser i Sverige. 75 På Jonstorp er det således det ledende dekorelernent 

på l\!1H-stadiet. Det opptrer også på RÅ's eldste stadiun1, n1en saknes helt på 

boplassene l\112 og l\113. 76 Dette kunne tyde på en høy alder. 

På norske boplasser forekmnmer det på NarestØ II77 og på Sorgenfri i 

Eidanger.78 
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Smn eneste dekorele1nent og i noenlunde klar utfonning, forekon1n1er 

det bare på 3 små bukskår (fig. 24 a), 1nens det på et tredje forekon11ner sanl

men 1ned en kryssornering (fig. 24 a). 

Siden skårene er så s1nå, er det jo 1nulig at det også på de førstnevnte 

forekmnmer annen ornering. Ornan1entet er på 2 av skårene noe uregel

messig utført. 

Kryssornering i klar utførelse opptrer bare på ett lite bukskår (fig. 24 a). 

På 6 andre skår forekmn1ner en noe tilfeldig blanding av korte streker so1n 

iblant kan danne krysstegn og i andre tilfelle nænnest V-forn1ete innstelnp

linger. 

Kryss- og V-fonnet ornering forekon1n1er ofte på svensk gropkeran1ikk, 

blant annet på Siretorp, hvor den synes å høre hje1n1ne i en tidlig del av 

l\!IN. 70 

Her hjemn1e forekom1ner kryss-ornering på Sorgenfri i Eidanger,80 for

øvrig sa1n1nen 1ned horisontal siksak, men ellers ikke i nænnere daterbar 

kontekst. 81 

De 2 skårene med utelukkende horisontal siksak er funnet i rute 6o, i en 

dybde av 20/30 nn. Lag Il er her opptil 50 c1n tykt. Skårene skriver seg 

muligens fra et og sam1ne kar. Skårene lå altså mnlag midt i laget, hvilket 

i seg selv ikke antyder en spesielt tidlig del av bosetningen. I tillegg kommer 

at det fra flere av nabor:utene er funnet båtØks- og båtøkspåvirket kera1nikk 

i snorste1npeldekor, såvel i sam1ne dybde smn dypere i laget. 

Det ene skåret 1ned ren kryssornering er funnet i rute 6p i en dybde av 

l O ;'20 c1n i lag Il, og altså relativt hØyt oppe i laget, som på dette sted er 

ca. 40 nn. I sannne rute er det funnet flere skår med snorste1npeldekor såvel 

i sa1nn1e dybde som dypere. 

De øvrige skår 1ned en blanding av kryss- og V-fonnet ornering er gjen

nmngående funnet i de Øverste 20 cm av kulturlaget. 

En 1nerker seg forøvrig at de fleste skår 1ned horisontal siksak-, kryss- og 

V-forn1et ornering er funnet innenfor et lite onuåde på boplassen som om

fatter rutene 4-6o, og 4- og 6p, 3n og 5ln. l\1Ieget kan derfor tyde på at 1nange 

av de1n kan tilhøre et og sa1nme kar. Etter godset å dØ1n1ne er det intet i 

veien for det. 
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Selv mn forekmlisten av horisontal siksak og kryssornering på svensk kera

lliikk antyder en datering til en tidlig gropkera1nisk fase, kan llian neppe 

uten videre overføre dette til norske forhold. Det dreier seg her Olli enkle 

ornallienter SOlli lett kan oppstå spontant, all den stund strekornering er i 

bruk. Liden påpeker også dette.82 

Det kan forøvrig nevnes at disse orneringselellienter forekOllillier på sen 

kera1nikk innen nordtysk enkeltgravskultur, i en kronologisk horisont som 

blant annet omfatter klokkebegerinnslaget. 83 

Av ovenstående vil det ha fre1ligått at det ikke foreligger stratigrafiske 

holdepunkter for å postulere et eldre innslag på bakgTunn av forekomsten 

av keralliikk ornert med koniske groper, horisontal siksak og kryss-ornering. 

De er uten unntak funnet i en kontekst som antyder sallitidighet llied den 

øvrige kera1liikken. 

Selvfølgelig kan 1nan ikke legge altfor stor vekt på forekomsten i boplass

laget, da dette til en viss grad kan være Ollirotet. lVIen når disse skårene i hver 

eneste rute finnes mligitt av sen keramikk, må 1nan ha lov å anta at det 

skyldes en samtidighet. 

Før vi går videre og forsøker å kmlillie frem til en konklusjon på våre 

kronologiske betraktninger skal jeg kort on1tale de C-14 dateringer SOlli 

foreligger fra lag Il og Ill. 

6 prøver har vært analysert ved C-14 laboratoriet i Trondheim med føl

gende resultat: 84 

Rute Dybde Alder fra nåtid (1950) Alder fØr Kristus 

--;-2j 0 j 10 Clll 3970 ± 100 år 2020 år 

31 10/20 cm 3860 ± 100 år 1910 år 

5n 10j20 C111 3790 ± 70 år 1840 år 

Od Oj15 oli 4650 ± 100 år 2700 år 

-;-la Kullag under lag Il 4780 ± 130 år 2830 år 

4q Lag Ill 4730 ± 100 år 2780 år 
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Smn vi ser faller 3 dateringer i siste halvdel av lVIN, tnens de øvrige faller 

fra 7-800 år tidligere enn den eldste av disse. 

De 4 første prøvene skriver seg fra de øverste 20 on av lag Il. 

For de 3 første prøvenes vedkon1n1ende synes det ikke å være så særlig 

stor uoverensstetntnelse tned den gjennomgående sene tidfesting vi ovenfoT 

er kon1n1et fren1 til på bakgrunn av oldsakstnaterialet. 

Den fjerde dateringen faller så vidt tidlig at det er vanskelig å se noen 

kronologisk sa1nn1enheng 1nellmn denne og lag Il. Således kan nevnes at 

det i sa1n1ne rute son1 trekull prøven ble tatt (Od) og dypere i laget (30 j40 on), 

er funnet en flatehuggen pilespiss med svakt innbuet basis (fig. 9 c). 

Fra naboruten Oc har vi tuniskjennelig båtøkskeran1ikk fra sa1n1ne dybde 

smn trekullprøven ble tatt, og i en annen naborute, Id, har vi et skår 

(fig. 20 b) dekorert 1ned vekslende skrå snorsten1peldekoT i en 1nørk horisont 

under selve kulturlaget (lag Ill). 

De to øvrige dateringer ligger smn vi ser relativt nær den sistnevnte i tid. 

Den ene skriver seg fra et kullag (ca. 2,5 1112 i utstrekning og 15-20 cn1 tykt) 

i rute -;-la, son1 ikke kunne sees å ha noen påviselig san11nenheng med lagene 

forøvrig. Det ble ikke funnet oldsakeT i dette laget. Det foreligger derfor 

ingen n1uligheter for krysskontroll av denne dateringen. 

Den siste dateringen skriver seg fra rute 4q, og prøven ble san1let i et 

n1ørkt, tynt lag under hovedkulturlaget (lag Ill). Laget kunne her følges 

sanunenhengende over flere 1112 og inneholdt blant annet flekkepiler og 

skrapere av flint foruten en del keran1ikk (se fig. 4, profil langs p-linjen). 

I sa1n1ne rute og lag er funnet et skår ornert tned horisontal og skrå snor

stetnpeldekor smn fig. 20 el. I naboruten, 4p og like ved det sted hvor tre

kulien ble satnlet opp (se fig. 4) er det funnet i alt 34 leirkarskår, hvor

iblant et stort randskår av et kar tned utsvunget hals og jevn overgang til 

buk. Det er dekorert n1ed horisontal snorsten1peldekor. på halsen, begrenset 

nedentil av en kort frans 1ned vertikale snorstetnpel-inntrykk. Høyt oppe 

på halsen finnes 2 perforerte, koniske groper (fig. 17). 

Liknende dekor finnes også på andre skår i vårt tnateriale. Disse skriver 

seg fra lag Il, fra rutene -;-l j og 2p. 

Ifølge l\!Iahner tnå denne ornan1entikken sees i satnmenheng 1ned på-
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virkning fra sen båtøkskultur. Blant annet er gropene et element som båt

økskulturen aksepterer på et sent stadiutn.85 

Tilsvarende ornering forekommer blant annet på skår fra Sluppan-boplas

sen, 86 hvilket også skulle antyde en sen datering. 

Forøvrig viser formen på vårt kar som nevnt en jevn overgang tnellom 

hals og buk, eller rettere en forflatning av profilen som er vanlig i yngre 

svensk gropkeramikk.87 

Av annen keramikk smn ble funnet i lag Ill og i utniddelbar nærhet av 

trekull prøven, kan nevnes 15 skår fra rute 5q, hvorav de fleste tilhører et 

stort kar ornert tned horisontal og skrå snorstempeldekor som fig. 20 d. 

Videre kan nevnes at det i rute 2p (lag Ill) er funnet 7 skår, hvorav blant 

annet 2 store skår viser rester av en skrå vinkelornering tned horisontal dekor 

innimellom, som fig. 20 d. 1 eg har tidligere vært inne på at denne ornerin

gen minner noe om dekoren på kar tilhørende båtøkskulturens O-gruppe. 

Dersom vi antar at de keramikkskårene som her er nevnt hører hjemme i 

lag III, noe funnomstendighetene absolutt tyder på, må resultatet bli at tre

kullprøven fra laget ikke daterer dette. 

På bakgrunn av de forhold som her er mntalt er det altså meget smn tyder 

på at 2 av de eldste dateringene ikke har relevans til de funnhorisonter 

(lag Il og lli) hvorfra prøvene er tatt. I motsatt fall må det ha foregått en 

total forstyrrelse av de stratigrafiske forhold på boplassen, og dette synes ikke 

særlig sannsynlig. 

Den tredje prøven (fra kullaget i rute -;-la) er det som nevnt ugjørlig å 

ta noe standpunkt til. 

Kullaget kan skrive seg fra en bålplass på et så tidlig tidspunkt, n1en det 

er i tilfelle vanskelig å se noen forbindelse mellmn kullaget og oldsaks

materialet på stedet. 

I flintmaterialet er det riktignok en rekke former som ville kunne falle 

naturlig sammen med en så tidlig datering. 1 eg tenker blant annet på de 

enkle flekkepilene av A-typen, de eneggete eksetnplarene, en rekke av skra

perne etc., men funntorholdene på boplassen gir ingen holdepunkter for 

slike kombinasjoner. De eneggete pilene er for eksempel utelukkende funnet 

i lag Il og relativt høyt oppe i laget. 
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Den mest nærliggende forklaring synes å være at det til dels kan ha vært 

brent ga1nmelt trevirke på boplassen. Tørr furu eller drivved ville således 

lett kunne gi så høye C-14 verdier. 

lVIeget taler for at det ikke er så stor tidsforskjell n1ellom lag Il og Ill. 

I hvert fall er denne tidsforskjell vanskelig registrerbar i det keran1iske 

materialet. 

Ovenfor er nevnt en rekke eksempler på sen kera1nikk fra lag Ill. Det 

kunne nevnes atskillig flere. I alt er det funnet 288 kera1nikkskår fra 13 for

skjellige ruter på boplassen hvor det kunne skilles ut et tredje lag. 36 av 

disse skårene er dekorert 1ned snorste1npel. Vi skal ikke gå nærmere inn på 

dette 1naterialet, bare kort mntale et stort randskår fra rute -;-2j, hvor lag Ill 

opptrer som 2 tynne, 1nørke striper under lag Il (se fig. 4, profil langs 

k-linjen). Skåret ble funnet i det nederste skiktet. Det skriver seg fra et kar 

med hØyt utsvunget hals, dekorert med en serie dypt n1arkerte horisontale 

linjer, utført i snorste1npelteknikk, hvor snoren har vært viklet om en annen 

snor. Skåret er av 1nørkt brunt gods og 1nagret 1ned til dels grove korn av 

bergart (fig. 14). 

Dessverre er så vidt lite bevart av karet at vi ikke får nærmere beskjed om 

dekorasjon og fonn, men meget tyder på at vi også her står overfor et leirkar 

med relasjoner i sen båtøkskera1nikk. 

Av dette synes det forsvarlig å trekke den konklusjon at det 1nørke kultur

laget som flere steder på boplassen forekommer like under lag Il, ikke repre

senterer noen egen bosetningsperiode, n1en et eldste staditnn av lag Il. På 

et sted 1ned så fremherskende sandflukt smn tilfellet er på Ogna, vil sterile 

sandstriper lett kunne oppstå i et kulturlag uten at dette nødvendigvis 

trenger å bety noen tidsforskjell eller noe brudd i bosetningen. 

Enkelte dager 1nens utgravningen pågikk kunne det som nevnt i sterk 

vind i lØpet av kort tid danne seg sandskavler på boplassen. 

Det ovenfor omtalte kullaget i rute -;-la, smn ikke har noen påviselig 

forbindelse 1ned lagene forøvrig, kan også lett ha oppstått på denne 

måten. 

Konklusjonen på disse kronologiske betraktninger synes å 1nåtte bli at 

den eldste bosetningen på vår boplass faller sent i tid, sannsynligvis først i 
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slutten av lVIN, og at den sannsynligvis har vart et stykke inn i SN. Å si noe 

nænnere on1 hvor langvarig bosetningen har vært, er ugjørlig ut fra det 

arkeologiske tnaterialet. 

Vurdering av olclsaksn~aterialet fra Lag I. Kronologi 
Oldsakstnaterialet fra lag I, og da spesielt keTatnikken, etterlater liten tvil 

mn at vi befinner oss i bronsealderen. 

Randskår av situalfonnete kar n1ed innknepet halsparti og tnarkert over

gang 1nellon1 hals og buk (fig. 26 a og 28) finnes det paralleller til såvel i 

norsk88 som i svensk boplassmateriale fra bronsealderen.89 Det sam1ne er til

felle 1ned 1ner og mindre sylinderforn1ete kar med rett 1nunningsrand 

(fig. 29). 90 

Til de karakteristiske skårene 1ned kort, innknepet hals og sterkt utover

brettet munningsrand (fig. 28 og 30) kjenner jeg ingen direkte paralleller 

her i landet, 1nen norsk boplassn1ateriale fra bronsealderen er da også fore

løpig svært fattig. lVIen blant annet i sydsvensk 1nateriale finnes det liknende 

kera1nikk. 91 De forskjellige bunnskårprofilene (fig. 26 c og 29), og skåret med 

mnløpende vulst (fig. 28) har likedan sine nære paralleller i svensk bronse

alderkeramikk.92 

En liten, udefinerbar ten av bronse passer også godt inn i dette miljøet. 

Høyst forenlig 1ned en datering til bronsealder er også forekomsten av 

den lille flintdolken og den ene flatehugne pilespissen med rett basis. Van

skeligere er det å innpasse de to flekkepilene (A-pilene) i dette sene miljøet, 

og det 1nest sannsynlige er vel at de opprinnelig hører hjem1ne i den eldste 

bosetningen og at de er tilført lag I sekundært. Itnidlertid skal 1nan vel ikke 

uten videre avskrive tnuligheten for at de virkelig kan høre hjennne i lag I. 

Således har vi et annet eksempel på tilstedeværelsen av en A:2 pil i et sent 

bronsealders boplasstniljØ fra gården Sandve i Ogna.93 

Det øvrige oldsaksmaterialet blir det ikke anledning til å drøfte nænnere 

her. Det skal bare kort bemerkes at flintfattigdmnmen i laget i seg selv er et 

indisium for at bosetningen skriver seg fra et tidsrmn etter at den egentlige 
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steinalder er slutt. Det satnme er tilfelle 1ned flintteknikken, dvs. det forhold 

at det forekommer svært få typegode blokker og flekker. 

De C-14 dateringer som foreligger styrker antagelsen av at vi befinner 

oss i bronsealderen. 5 prøver har vært analysert ved C-14 laboratoriet i 

Trondheim 1ned følgende resultat: 

Rute Dybde Alder fra nåtid (1950) Alder fØr Kristus 

51 30135 cm 2900 ± 90 år 950 år 

lh 15 l 17 Cln, ildsted 2900 ± 100 år 950 år 

Se lag Il, ildsted 2S50 ± 100 år 900 år 

li O l 15 Cln, ildsted 2S40 ± 130 år S90 år 

2o 12114 cm 2420 ± 90 år 470 år 

Som vi ser ligger dateringene svært nær hverandre, med unntagelse av 

den ene som spriker med nænnere 400 år. 

Prøvene lh, Se og li skriver seg fra runde, gryteformete ildsteder, 1nens 

51 og 2o representerer 1nindre trekullkonsentrasjoner i kulturlaget. 

Se skriver seg fra et ildsted skåret ned i lag Il og beliggende like utenfor 

den egentlige bronsealderbosetningen. Det faktum at prøven skriver seg fra 

en rund, gryteformet grue av satnme type smn detn man fant i bronsealders

laget, og som ikke ble påvist i lag Il, gjør at det er fullt forsvarlig å anse 

ildstedet som hørende til lag I, noe altså dateringen synes å bekrefte. 

Etter dateringene å dØtnme ligger hovedtyngden av bosetningen et sted 

på overgangen mellmn eldre og yngre bronsealder.* Hvorledes den yngste 

dateringen skal tolkes er vanskeli~ å si, da den smn vi ser ligger nærmere 

400 år senere enn de øvrige. En sa1~menhengende bosetning over et så langt 

tidsrom synes mindre sannsynlig. bersmn det har vært en ny bosetning på 

stedet igjen i slutten av bronsealderen burde denne hiatus ha avspeilet seg 

i form av et sterilt sandlag mellom de to bosetningene, men kulturlaget lot 

til å være absolutt ubrutt fra bunn til topp. 

En teoretisk mulighet er det selvfølgelig også at hele kulturlaget kan være 

fra et så vidt sendt tidspunkt og ett de 4 øvrige dateringene skyldes at det 

* Jeg fØlger i denne artikkel tradisjonell datering. 
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har vært brent gatnmelt tremateriale i ildstedene (tøn· furu, drivved). Men 

dette er lite trolig. 

Dersotn den yngste prøven hadde skrevet seg fra et ildsted, kunne den 

kanskje vært tolket som en senere og tner tilfeldig bålplass på stedet, tnen 

siden den skriver seg fra selve kulturlaget så er dette mindTe sannsynlig. 

Den mest nærliggende foTklaTing synes å væTe at denne sene dateTingen 

eT gal og at bosetningen skriver seg f1:a et kortere tidsrom (50-60 åT?) om

kring tnidten av bronsealdeTen. 

Forsøk på miljøtolkning 
Av det som ovenfor er sagt fremgår at vi først mot slutten av MN har 

sikre beviser for at en gruppe mennesker har slått seg ned på vår boplass. 

I den sydøst-vendte, skrånende sandbanken var forholdene velegnet for bo

setning. Her gav beTgknausene godt ly for vær og vind, undergrunnen var 

selvdrenerende og tØrr, og like i nærheten var sjøen. 

I våre dager er kysten her treløs og bar, og storhavet står rett på, men 

med den tids høyere vannstandll4 må kysten her ha vært full av holmer og 

skjær og lune viker med rike muligheter for fangst og fiske. 

Det osteologiske materialet gir en liten antydning otn noe av det nærings

tilfang de har hentet fxa sjøen. Det forteller blant annet at de har fisket torsk, 

sei, lyr og hyse og at de har drevet fangst på sel (steinkobbe), småhval (nise) 

og oter. Det sier også klart fxa at båten har hatt en sentral plass i disse men

neskenes tilværelse. 

Oldsakene gir en liten pekepinn om fangstmetodene. De forteller om line

og snørefiske med steinsøkker og beinkroker og om fangst med beinharpuner. 

Det osteologiske materialet er imidlertid svært fragtnentarisk og gir utvil

somt et høyst ufullstendig bilde av sjøfangsten. Gjennom våre huler- og 

hellerfunn får vi et langt mer levende inntTykk av hva sjøen har betydd som 

næringskilde for steinalderens fangstfolk. 95 Foruten at langt flere arter av 

fisk og sjøpattedyr er representert, så giT avfallsdyngene beskjed om at det 
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har vært drevet utstrakt skjellsanking og fangst av sjøfugl, noe vi n1å rekne 

med at også boplassfolket på Ogna har drevet tned. 

I tillegg synes jakten å ha vært av største betydning for levemåten på 

boplassen. 

Vi befinner oss i den subboreale klitnaperiode n1ed en høyere tniddel

tetnperatur enn nåtidens, og skoger av eik, ahn, lind og furu vokste helt ut 

til kysten. I denne blandingsskogen har det utvilson1t vært rik tilgang på 

vilt, noe som de nevnte hulefunnene gir oss beskjed mn. Blant de store 

skogsdyrene har hjorten vært ettertraktet. Ja, den forholdsvis store tnengde 

tannfragmenter av hjort tyder på at dette dyret kan ha vært hovedviltet for 

fangstfolkene på Ogna. lVIen selv on1 tnan savner levninger av andre skogs

dyr og fugler, tnå vi kunne rekne tned at en lang rekke av detn har inngått i 

veide tilfanget. 

Avfallsdyngen i Vistehola til eksetnpel viser en usedvanlig rikholdig fauna, 

representert ved hele 70 forskjellige arter, hvorav en stor del er skogsvilt. 

lVIen selv om fangst og fiske utvilsomt har vært hovedervervet, kan fore

komsten av tannfragtnenter av tatnku tyde på at veiding ikke har vært det 

eneste næringsgrunnlaget. Visstnok er fragtnentene så få (bare 7 stykker som 

skriver seg fra et og samtne funnsted i kulturlaget, rute 7j) at man ikke kan 

utelukke muligheten for «handel» tned nærboende neolitiske grupper i en 

næringsfattig periode. Imidlertid synes det rilneligst å anta at n1an har hatt 

et visst husdyrhold på boplassen. 

Indisier på åkerbruk i fonn av kornavtrykk eller korn er ikke påvist hver

ken i det keratniske materialet eller i kulturlaget, til tross for at det ble 

foretatt en serie tester 1ned utvasking av jord fra kulturlaget i vann, 1ned 

tanke på separering av korn og frø. Itnidlertid gjenstår det fortsatt å analy

sere en rekke prøver av jord fra kulturlaget, sa1ntidig smn det keratniske 

tnaterialet også vil bli nøyere studert. 

Vårt boplasstnateriale antyder son1 nevnt en bosetning tned bakgrunn i 

et blandet erverv 1ned fangst og fiske som hovednæring og et visst husdyr

hold smn binæring. 

Fangstbosetning av liknende slag n1ed et islett av neolittisk økonmni synes 
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blant annet konstatert på boplasser av gropkeramisk karakter, slik vi 

eksempelvis kjenner de1n fra enkelte lokaliteter i Syd-Sverige.96 

I det gropkera1niske kmnpleks kan vel også vår boplass sies å høre hjemme, 

smn en lokal, sen variant hvor gropdekoren fren1deles forekom1ner, men er 

gått 1ner av «mote» og innflytelsene fra sen båtØkskultur har gjort seg sterkt 

gjeldende i leirkarfren1stillingen. 

Til dels sa1n1ne forhold finner vi igjen på flere sydnorske boplasser, som 

blant andre Rognlien, NarestØ Il og Holeheia. 

lVlen denne blandingssituasjonen er jo forøvrig ikke begrenset til det 

keramiske materialet, den gjenspeiler seg smn vi har sett i hele kulturbildet. 

Og få steder er san11nens1neltingen av kulturele1nenter så eksponert som 

nettopp i 1naterialet fra vår boplass. Her opptrer umiskjennelige Fosna

tradisjoner sa1n1nen 1ned vanlig aksepterte sen-neolittiske fonner, 1nens det 

i potte1nakeriet finnes såvel uforfalsket gropkeramikk som båtøks- og klokke

begerkeralnikk foruten blandingsfonner. 

Hvorledes er så denne blandingskultur oppstått? 

Det kan foreløpig ikke gis noe entydig svar på dette, og det hersker stor 

1neningsforskjell blant arkeologene, uten at vi har anledning til å komme 

nærmere inn på dette her. 

En 1nulig forklaring synes å være at de såkalte gropkera1niske grup

per her hjenune er etterkmnn1ere etter n1esolittiske «fosnajegere» smn har 

opptatt elementer fra neolittiske grupper de er kmnmet i kontakt med. At 

båtøkskulturen har influert kulturbildet så vidt sterkt på vår boplass, er ikke 

så eiendom1nelig, blant annet sett på bakgrunn av at vi på Jæren har et 

markant innslag av sene båtøksfonner. 97 

En interessant, 1nen utvilsmnt n1er perifer påvirkning utgjør innslaget fra 

klokkebegerkulturen. Hvorledes dette skal forklares kan bare bli gjenstand 

for antagelser. Men det synes smn nevnt rimeligst å anta at det kan skyldes 

kulturkontakt 1ned Jylland, hvor klokkebegerkulturen ifølge senere tids 

undersøkelser har hatt et fotfeste. 98 

Klokkebegerkulturens bærere er blant annet blitt karakterisert som dyk

tige sjøfolk med en utstrakt handelsvirksomhet,99 og det er 1nuligens på 

denne bakgrunn vi 1nå se innslaget på vår boplass. 
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Selv om spredning av kulturelementer kan foregå på mange måter, synes 

det fristende, som et tankeeksperiment, å tolke klokkebegerinnslaget som 

uttrykk for en direkte kontakt med vår boplass på Ogna, og kanskje aller 

helst som 1ninne om et langveis besøk i forbindelse 1ned en «handels

ferd». 

Kontakten mellom Sydvest-Norge og Jylland er i tilfelle ikke enestående. 

Den er klart eksponert gjennom store deler av forhistorisk tid og er blant 

annet fremherskende i eldre bronsealder.100 

De 1nange kulturlån som oldsaksmaterialet bærer bud om tyder på at disse 

fangstfolkene so1n har hatt tilhold mellmn strandknausene på Ogna, ikke har 

levd noen isolert tilværelse, men har hatt såvel langveis kontakt som for

bindelse med nærboende, mer neolittisk pregete grupper. 

At det i mnegnen må ha eksistert slike grupper, hvis hovederverv har vært 

fedrift og kornavl, synes blant annet pollenanalytiske undersøkelser å tyde 

på, 101 foruten et markert nedslag av sigder av flint. 102 

Hvorledes kulturkontakten 1nellom disse folkegrupper har artet seg, er 

det selvfølgelig ugjørlig å ha noen begrunnet mening om, men vi skal kort 

!zomme tilbake til spørsmålet lenger frem. 

Ogna-boplassens fysiske karakter vet vi dessverre liten beskjed om, da det 

smn nevnt ikke er påvist spor av huskonstruksjoner av noe slag. Ikke en gang 

markerte ildsteder er funnet. 

Indisier på storfehold kunne tyde på en mer stasjonær bosetningsform, 

sannsynligvis av helårs karakter. 

Etter at vår boplass ble forlatt, sannsynligvis en gang i begynnelsen av SN, 

har stedet ligget tilsandet i mange hundre år, inntil en ny gruppe mennesker 

slo seg ned der en gang omkring midten av bronsealderen. 

Bosetningsmønstret minner meget om det første. Kulturlagets karakter og 

mektighet er til dels den samme, og heller ikke fra denne bosetningen er 

spor av huskonstruksjoner påvist. Til forskjell fra tidligere er det imidlertid 

i dette laget funnet en rekke kokegroper eller ildsteder, til dels fylt 1ned 

skjørbrent stein. 

Det osteologiske materialet tyder også på en liknende økonomi. Havets 
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nærhet avspeiler seg også nå i næringstilfanget. Hvalfangst og torskefiske 

har vært drevet, samtidig som sjøfuglfangsten har etterlatt seg markante spor 

i form av fragtnenter av gråmåse, toppskarv, havørn, havhest, alke og alke

konge. Av fugl forøvrig merker vi oss fragmenter av hønsehauk. 

Hjorten er også stadig et sentralt storvilt. 

Av tamdyr er fremdeles bare ku påvist, men nå til gjengjeld så vidt mar

kant at det knapt etterlater særlig tvil om at vi står overfor spor av storfe

hold. Kanskje kan man tolke dette slik at fedriften nå har inntatt en mer 

sentral plass i næringsgrunnlaget enn tidligere. 

Dette styrker antakelsen av en stasjonær, helårs bosetning. Det samtne 

gjør påvisningen av alkekonge i kulturlaget, hvilket ifølge førstekonservator 

Håkon Olsen103 tyder på vinteropphold. 

De fleste gamle redskapsformer er imidlertid nesten totalt gått av bruk. 

Flint er fretndeles benyttet som råstoff, men i svært liten utstrekning, og de 

få oldsaker smn forekommer i dette n1ateriale er neppe representative for det 

aktuelle redskapsfmTåd. Det er derfor nærliggende å anta at det tnå ha fore

komn1et redskaper av forgjengelig materiale, sotn for ekse1npel bein og horn, 

selv on1 slike ikke er påvist. 

Et fragn1ent av bronse er funnet i kulturlaget. Dette viser at gjenstander 

av tnetall har vært i bruk på boplassen, uten at tnan derav kan slutte at 

bronsen kan være kommet inn som delvis erstatning for flinten til redskaps

formål. 

Keramikk er fremdeles vanlig til koke- og forrådskar, tnen formene er 

andre og ornering av karene er ikke lenger skikk og bruk. 

Til slutt blir vi stilt overfor spørstnålet hvilken relasjon disse fangstfolkene 

har hatt til den rike og etablerte bronsealderskultur slik den gjenspeiler seg 

i tallrike metallfunn og tnektige gravminner på Jæren.104 

Vi kjenner ikke disse veidefolkenes graver og bare delvis deres tnaterielle 

kultur, men det er vanskelig å tenke seg at en befolkningsgruppe tned deres 

bosetningsstruktur og økologiske bakgrunn kan være bærere av den «luksus

pregete» økonomi som disse fornminner bærer bud om. 

Står vi overfor en sosialt laverestående gruppe som har vært underordnet 
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et overklassemiljø, eller representerer den et selvstendig befolkningsele1nent 

som hovednæring? 

som har levd side om side 1ned bondekulturen og so1n har hatt jakt og fiske 

I sistnevnte tilfelle kunne man tenke seg at det har eksistert en slags syln

biose 1nellmn de to kulturformer, hvor begge parter har vært delvis økono

misk avhengige av hverandre. 1\lled andre ord at bøndene forsynte veidefolket 

med nødvendige jordbruksprodukter og at de til gjengjeld fikk fisk, skinn

varer og annet fangstutbytte. 

For den saks skyld kan et liknende kultunnønster ha eksistert allerede 

den eldste bosetningsfasen. 

SUNINIARY 

This article gives a preliminary report of a d-welling site ·with remnants of 

N eolithic and Bronze Age settle1nents. The si te li es in a sand bank on the 

southeast slope of some lo-w hills on the farm Slettabø in Ogna, Rogaland. 

The location is c. l km. west-nortlnvest of the Ogna Railway Station. Today 

it is some 300 m. distant from the sea, the lmvest point of the site being 

about 6.5 m. above sea level (figs. 1-3). 

The shifting sands that prevail in the area have covered the layers of the 

site to a depth of 50-60 cm. There were t'NO periods of habitation here. 

The earliest cultural layer (called layer Il), 'i·vhich covers the broadest area 

(probably c. 220 sq. 1n.), dates back to the latest part of the Middle Neolithic 

period and ex ten ds in to the Late N eolithic period. The la y er in the central 

parts of the site was up to 50-60 cm. thick. It was very dark, almost blue

black in colour and consisted mainly of sand, s1naller stones, charcoal par

ticles and large quantities of artifacts particularly flint objects and pottery. 
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Charcoal was found spread throughout the entire layer, but in stronger 

concentrations at certain places. No clearly defined hearths, hmvever, 

'iVere found. A thin and very incoherant culturallayer (layer Ill) imrnediately 

beneath layer Il does not seern to represent any independent settlement, but 

rather an earlier stage of layer Il. 

After the earliest settlement carne to an end the site rernained abandoned 

and covered with sand for several centuries until a new group of people 

settled there around the rniddle of the Bronze Age. 

The toprnost layer (layer I) is separated fron1 layer Il by a sterile layer 

of sand of varying thickness (see cross-sections figs. 4-7). In appearance it 

resernbles layer Il and its central parts are of approxirnately the same thick

ness. This layer, hm,vever, is less extensive. In contrast to layer Il one finds 

here well defined hearths or cooking pits containing charcoal and stones 

partly crackled by heat. The hearths are often dug down into the subsoil 

and touch layer Il in several places. 

The rnain settlement (layer Il and Ill) is distinguished by an abundance 

of pottery and flint. Thus one rnay rnention that the flint material weighs 

118.476 gr. or an average of 730 gT. per sg. rn. 

As for artifacts of flint and stone the layer is characterized by an un

expected cmnposite of early and late forms. This is particularly the case for 

arrow-heads where on one hand we find single edged arrows (fig. 8 d) and 

A-arrows of flint (fig. 8 a-c), and on the other hand the later fonns com

prising slate arrows (fig. l l a), B- and D-arrows of flint (fig. 9 a) and flat

chipped arrows (fig. 9 c-d). All these arrows appear mixed up throughout 

the entire layer and therefore must to sorne extent be contemporary. 

The latest type of arrow-heads and in particular the flat-chipped ones, 

inclicate that layer Il is of relatively late date and indicate that the old Fosna

types, A-arrows and single edged arrows, have survived into the latest part 

of the Stone Age in Norway. 

The pottery too, frmn this period reflects the sarne rnixed state. The total 

weight of the pottery sherds is 40.525 gr., an average of 250 gr. per sg. m., 

rnore than that found on any other Norwegian neolithic settlernent site. 

They number 9382 sherds of which 1069 are decorated. 
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Nearly 70 % of the decoration consists of irnpressions made with a 

·whipped cmnb stamp arnong which the horizontal encircling bands are the 

rnost frequent (figs. 12-14). Quite prevalent too, is an alternating diagonal 

design and the cmnbination of horizontal and diagonal irnpressions (figs. 18, 

19, and 20 b, e, d). A nurnber of sherds indicate both in shape and decor 

that ·we have here examples of late Boat-Axe pottery while other sherds 

sho'N influence frmn this type of pottery. 

Among 3 sherds decorated ·with t~:vo-stranded cord ornament there is one 

that appears to belong to the Boat-Axe pottery C-group, which falls probably 

in the beginning of the Late Neolithic period. We rnay also consider the 

pot, fig. 15, and the sherd with cordoned rirn, fig. 24 c, as likely to belong to 

the Late N eolithic period. 

Among the pottery are also found sherds of a more elderly character as 

for example fig. 22 g which displays ornan1ents of conical pits (rnade with 

the shell of a snail, Litorina Litorea)_, or fig. 24 a 'which displays horizontal 

zig-zag- and cross-decoration. 

The last mentioned sherds are, hm·vever, found together ·with late pottery 

types indicating that they are conternporary. 

The pottery relics that attract the greatest interest are a number of large 

sherds of a Bell-Beaker (fig. 23). It is the very first tirne this type of pottery 

appears in Norway. lVIuch speaks in favour of considering our beaker as the 

result of influence frmn continental Bell-Beaker culture, perhaps conveyed 

via ]utland. The marked element of barbed and tanged, flat-chipped arrow

heads (fig. 9 c-d) n1ust probably be seen in realtion to the Bell-Beaker 

influence. 

Of great interest is the occurence of a variety of osteological material which 

othenvise is seldmn found in open Stone Age settlen1ents in Nor··way. In 

addition to fragments of fish-hooks and harpoons of bone (fig. 10 a-b) the 

material contains evidence as to the economic basis of the settlement. W e 

learn that the inhabitants of the site fished cod, coalfish, pollack and had

dock, that they caught seals and small whales and that deer hunting was of 

prin1ary importance. Seven tooth fragrnents from dornesticated cm·v indicate 

the existence of ~nimal husbandry. 
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The earliest cultural layer thus bears evidence of a settlement based on a 

mixed economy with hunting and fishing as the 1nain occupation and a 

certain degree of anin1al husbandry as a secondary occupation. 

Like a number of other late coastal settle1nents in South Norway, the 

pottery fi·om our settle1nent represents the so-called «Pitted ,,vare» cmnplex, 

in a local late variation where the pitted decor still occurs, but where the 

less «fashionable» pits succumb to an increasing influence frmn the late 

Boat-Axe culture in the 111anufacture of pottery. 

Partly supported by radiocarbon datings, the material found appears to 

indicate that the earliest settle1nent on the site was in the end of the lVIiddle 

Neolithic period and that it continued into the Late Neolithic period. 

The latest settlement too (layer I), has an abundance of pottery. The 

sherds weigh a total of 11.340 gr., spread over an area of 90 sq. n1. which 

amounts to c. 125 gr. per square. In weight this corresponds to about half 

of the deposits in layer Il. Of the sherds, ·which with three exceptions are 

undecorated (figs. 26 a, c, 28, 29 and 30), smne appear to have belonged to an 

almost situla-shaped pot with a flat botton1 and a relatively short narrowed 

neck. The outward bent lip curve varies from slight to extreme. Other sherds 

stem from an almost cylindrical pot with a straight neck. The pottery leaves 

little doubt that the layer dates from the Bronze Age. 

A simple bronze spindle also fits in with this dating. The rest of the 

material from this layer is very meager. In contrast to layer Il flint occurs 

only to a modest extent. Altogether, this 1naterial (spread over 90 squares) 

weighs 2340 gr., that is, only about 25 gT. per sq. m. This corresponds to 

c. 3.5 % of the amount of flint in layer Il. This fact alone is evidence that 

we find ourselves in a period after the Stone Age proper had ended. This 

is also supported by the character of the flint 1naterial, which consists mainly 

of small splinters and only rarely contains good cores and flakes. Two flaked 

arrow-heads of flint (A-an-mvs) have possibly been secondarily 1nixed into 

the layer. A flat-chipped arrow-head with a straight base fits very well, how

ever, into this late environment. So does a small flint dagger. The re1naining 

material, containing among other artifacts a couple of striking flints, a bore, 
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a fishing net sinker in stone and about ten scrapers, cannot be dated tnore 

accuratel y. 

Five radiocarbon datings support a dating to the Brm1Ze Age, and 

apparently about the tniddle of the period. Also layer I has yielded osteo

logical tnaterial shu·wing that the economic basis of the settletnent 'ivas about 

the satne as that of the earlier settletnent. 

The proxin1ity to the sea is still reflected in the range of nutrin1ent, and 

in addition to fish, stnall whale and seals, the capture of seabirds is now 

represented. Deer seetn to retnain the chief prey. An increasing quantity of 

tooth fragn1ents from dmnesticated cows indicates that anitnal husbandry 

has expanded. 

It is itnpossible to hold any definite opinion as to the relationship bet'i,veen 

these hunters and the rich Bronze Age culture reflected in the nutnerous 

metal finds and the huge burial mounds in Rogaland. 

It is difficult to believe that a population with this fonn of settletnent 

and this ecological background could be the bearers of the «l uxurious» 

econmny manifested in these tnmnnnental relics. 

Are we here faced with a socially inferim· group subordinate to an aristo

cracy, or does it represent an independent population element existing along

side an agrarian culture and having hunting and fishing as its chief liveli

hood? 

In the latter case one n1ight itnagine the existence of a kind of symbiosis 

between the two forms of civilization, wherein each was tnore or less eco

nomically dependent upon the other. In other words, the fanners provided 

the hunters with the necessary agricultural products and in return received 

fish, skins and other hunting products. 

For that tnatter, a sitnilar cultural pattern may have existed even in the 

earliest phase of settlement. 
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NOTER 

l Fosfatanalyser utfØrt av Stavanger :Museum tyder på dette. 
2 Sammenlikningen med Holeheia her og senere i artikkelen bygger på en gravning jeg 

foretok i 1961-62. SelvfØlgelig er ikke disse boplassene uten videre sammenliknbare, 
da kulturlagenes mektighet er forskjellige. På Holeheia har det dessuten foregått over
flateoppsamlinger gjennom tidene. :Men likevel har sammenlikningen en viss interesse, 
da den gir en ide om flintrikdommen. 

3 Her og senere i artikkelen benyttes Becker's typologi fra 1950, s. 188-194. 
4 Universitetets Oldsaksamlings Årbok 1930, s. 32, fig. 3. 
5 BrØndsted, 1957, Bel. I, s. 325. 
6 StrØmberg, 1954, s. 359, Lomborg, 1959, s. 169-70. 
7 Odner, 1969, s. 30. 
8 Kaelas, 1952, s. 175, Hansen, 1930, s. 80. 
9 StrØmberg, 1954, s. 357. 

lO BrØnclstecl, 1957, s. 326. 
11 Oclner, 1965, s. 224-227. 
12 .Meinancler, 1962, s. 44-45. 
13 Jonsson, 1958, s. 37, fig. 5 og 29. SHl\1 21684: 31 (Lili Kaelas, SMYA, FFT, 58, s. 132). 
14 Indrelid, 1972, s. 13. 
15 Odner, 1965, s. 227-28. 
16 Hinsch, 1948, s. 120. 
11 Liden, 1940, s. 88-90. 
18 Liclen, 1940, s. 88-90, :Malmer, 1969, s. 86. 
19 Odner, 1965, s. 220. 
20 Ingstad, 1965, s. 103. 
21 :Malmer, 1969, s. 47. 
22 Odner, 1965, s. 224. 
}3 Ingstad, 1965, s. 102. 
24 lVIeinancler, 1962, s. 45-47, Becker, 1950, s. 193-94, Odner, 1965, s. 220. 
25 Ingstacl, 1970, s. 42. 
26 Hinsch, 1948, s. 116. 
21 Liden, 1940, s. 97-98. 
28 lVIeinander, 1962, s. 49. 
29 Becker, 1950, s. 254. 
30 lVIeinancler, 1962, s. 47-61. 
31 Oclner, 1965, s. 231. 
32 Indrelid, 1972, s. 10-14. 
33 Oclner, 1965, s. 214-17. 
34 Ingstacl, 1970, s. 45-46. 
35 Bagge og Kjellmark, 1939, pl. 12, fig. 6. 
36 Hinsch, 1948, s. 116. 
37 Gjessing, 1920, s. 45-47. 
38 Gjessing, 1920, s. 40. 
39 Clarke, 1970, fig. 570. 
40 Struve, 1955, Tafel 20, fig. l og 5. 
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41 Muntlig meddelelse til forfatteren. 
42 Struve, 1955, s. 57. 
43 Materialet er forelØpig ikke publisert, og jeg har personlig bare sett en del av det. 
44 Struve, 1955, s. 57. 
45 Struve, 1955, s. 57. 
46 Muntlig meddelelse fra magister SØren Andersen, Århus. 
47 Muntlig meddelelse til forfatteren. 
48 Gjessing, 1920, s. 65. 
49 Kaelas, 1952, s. 165-175. 
50 Kaelas, 1952, s. 165-175. 
51 Ingstad, 1965, s. 106. 
52 Hinsch, 1955, s. 90, Bakka, 1964, s. 30, Nummedal og BjØrn, 1929, s. 21-109. 
53 Nummedal og BjØrn, 1929, s. 84. 
54 Hinsch, 1954, s. 198, Ingstad, 1970, s. 72-74, Bakka, 1964, s. 30. 
55 Hinsch, 1954, s. 198. 
56 Ingstad, 1965, s. 102-104. 
57 Malmer, 1962, s. 138. 
58 Malmer, 1962, s. 33-34. 
59 :Malmer, 1962, s. 144-146. 
60 Ingstad, 1965, fig. 17. 
61 Ingstad, 1970, s. 64, fotnote. 
62 Ingstad, 1965, fig. 17. 
as Malmer, 1962, s. 30-31, abb. 14-15 og s. 124-26. 
64 Malmer, 1962, s. 36, abb. 20, 2. 
65 Ingstad, 1965, s. 99, fig. 18, d, e, f. 
66 Opplysninger i brev til forfatteren. 
67 Oldeberg, 1954, fig. 58, 61, 63 og 65. 
68 Oldeberg, 1954, fig. 70-73. 
69 Glob, 1943, fig. 69, 71 og 74 og s. 96-102. 
70 Malmer, 1969, s. 60. 
71 Malmer, 1969, s. 60. 
72 Ingstad, 1970, fig. 20 og 21. Fra Holeheia foreligger skår med enkel gropornering i et 

upublisert materiale, utgravd av forfatteren. 
73 Hinsch, l 955, s. 93. 
74 Becker, 1954, s. 59-66, fig. 2 og 3. 
75 Liden, 1950, s. 137. 
76 :Malmer, 1969, s. 56. 
77 Hinsch, 1955, fig. 15. 
78 Ingstad, 1970, fig. 21. 
79 Bagge og Kjellmark, pl. 37, 5-10. 
so Ingstad, 1970, fig. 21. 
Sl Ingstad, 1970, s. 92-94. 
s2 Liden, 1950, s. 159-61. 
ss Struve, 1955, Tafel 22, fig. 12, 16 og 19. 
84 IfØlge de nye kalibrerte dateringer er den aktuelle alder vesentlig hØyere. Kfr. Skalk 

1972, nr. I, s. 26-27. 
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H5 :Meddelelse i brev til forfatteren. 
SG Ingstad, 1965, fig. 17 a-f. 
s1 Liden, 1950, s. 170. 
ss SkjØlsvold, 1970, s. 32, fig. 5 a. 
89 StrØmberg, 1954, s. 326, fig. 15. 
90 SkjØlsvold, 1970, s. 32, fig. c:-f og StrØmberg, 1954, fig. 11. 
Dl StrØmberg, 1954, fig. 15. 
D2 StrØmberg, 1954, fig. 16, 17 og 20. 
93 SkjØlsvold, 1970, fig. 6 h. 
94 IfØlge Fægri (l 940, s. 170) ligger yngre tapestransgresjons maksimum i Ogna på ca. 6 m. 

Vår boplass faller imidlertid vesentlig senere i tid, og siden området mellom sjØen og 
boplassen er oppfylt av meterdype sanddyner, er det forelØpig ugjØrlig å si hvorledes 
havstanden var i boplasstiden. 
Ulf Hafsten, som har foretatt undersØkelser på stedet, har muntlig meddelt meg at det 
ikke synes å være noen fjellterskel mellom s.iØen og boplassen, og det er derfor meget 
som tyder på at stranden kan ha vært relativt nær boplassen både i yngre steinalder og 
bronsealder. 

D5 Gjessing, 1945, s. 109-146. 
9G Stenberger, 1964, s. 95-108. 
97 Hinsch, 1954, s. 84. 
98 IfØlge pågående jyske undersØkelser som forelØpig ikke er publisert. 
9D Clarke, 1970, s. 276. 

roo .MØllerop, 1962, s. 5-57. 
ror Fægri, 1944, s. 456. 
1o2 1\IIØllerop, 1962, s. 51. 
103 :Meddelelse i brev til forfatteren. 
104 1VIØllerop, 1962, s. 5-62. 
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lrmelin 1\!Iartens 

MØSSTROND I TELElVlARK_ 

- en jernproduserende fjellbygd før svartedauen. 

Arkeologiske undersøkelser kon11ner ofte i gang ved en tilfeldighet, og lite 

ante vi dengang vi første gang fulgte postbåten innover NlØsvatn en blank 

og fin somn1erdag i 1960 at ferden skulle bli innledningen til mnfattende 

arbeider smn ennå ikke er avsluttet. 

NI uligheten for endelig å finne en forhistorisk fjellgård var en av driv

kreftene, og de opplysningene vi hadde fått mn den hustuften son1 skulle 

graves ut, hadde gitt oss visse forventninger. 

lVIan hadde lenge vært klar over at bosetningen i oldtidens siste århundrer 

hadde trengt fren1 til tnange utpregete fjellbygder, i tnange tilfelle endog til 

steder hvor det i nyere tid bare har vært setre. Likeledes var det en kjent 

sak at bosetningen gTunnet seg på utnyttelsen av tnange forskjellige ressurser, 

n1ed gode beiter, jakt, fiske og jernvinne smn de viktigste. 

Den norske arkeolog smn har behandlet disse spørstnålene mest inngående, 

er Bjørn Hougen, og hans avhandling «Fra seter til gård» er en kunnskaps

og inspirasjonskilde 1nan stadig vender tilbake til. Han var også klar over at 

lVIøsstrond representerte en av de sikre, forhistoriske fjellbygder, n1en han 

foretok ikke selv undersøkelser der oppe.1 

UtgTavningen på lVIogen i 1960 ga resultater smn oversteg forveningene. 

Dessuten kon1 vi snart under vær n1ed at bygda kunne fretnby et enestående 

allsidig kildetnateriale so1n lå tneget vel til rette for videre undersøkelser. 

Der fantes flere hustufter som kunne skrive seg fra forhistoriske eller middel

alderske gårder; noen få gravhauger og flere gravfunn satnt ikke så få løs

funn viste at tradisjonene mn en bygd før svartedauen tnåtte avspeile 

realiteter. 
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Vi hadde ikke vært mange dagene på IVIogen før vi stiftet bekjentskap 

tlied de tallrike sporene etter jernvinna, og det var en av bøndene der, Olav 

G. Lien, som først gjorde oss oppmerksotli på at det fantes hus på jernvinne

plassene. 

Uten tvil tliå vi også kunne regne en del - kanskje brorparten - av de 

tliange reinsgravene som fins i fjellene rundt otlikring inn i den bestand av 

fortidstliinner son1 hører satlitlien n1ed den gan1le bygda, tlien det er det 

vanskelig å føre bevis for. Føyer vi så til at det sannsynligvis er kontinuitet i 

stedsnavnmaterialet, det gjelder blant annet tliange av gårdsnavnene, skulle 

de viktigste sider av tliaterialet være nevnt. 

l\1en la tlieg først få presentere bygda. IVIøsstrond, i dag landets høyest

liggende kirkesogn, ligger ved sørøstkanten av Hardangervidda rundt det 

nærmere 4 mil lange IVIøsvatn. Vannet er den1tliet opp 15 n1, og ligger ved 

fullt tliagasin 918 n1 o.h. Landskapet er vekslende. Rundt de sørlige og øst

lige delene er det åpent lende n1ed slake lier der store tliyrstrekninger veks

ler n1ed tørre, bjerkekledde rygger og hauger. I sør er det slakt fall ned tliot 

kirkebygda i Rauland SOlli IVIøsstrond har sognet til både i gatlitliel og ny 

tid. Lengst i Øst løper elven IVlåna ut, tlien terrenget har gjort vegen ned 

til Vestfjorddalen i Tinn langt tlier besværlig. Innover n1ot nordvest får 

vannet karakter av en trang fjord som får sin naturlige fortsettelse i Kvennas 

dalføre. Fjellranden i vest og sørvest hører tlied blant de trekk i landskaps

bildet son1 gir det karakter og skjønnhet. 

Storslagent og vakkert i godvær, tlien høyden over havet og det nære nabo

skap med Hardangervidda gjør klitliaet både barskt og ustabilt. Vinteren er 

lang, og sotlimeren kan være både fuktig og kjølig. Det er ikke så tliange 

nyttevekster SOlli kan dyrkes der oppe, men likevel har bygda ressurser SOlli 

har fristet til bosetning både i gamn)el og ny tid. 

Jeg skal ikke her gjennon1gå tlia~erialet i detalj, n1en så langt son1 tliulig 

nøye tlieg n1ed en kortfattet otlitale. 

Tradisjonsstoffet er av høyst vekslende gehalt. 2 I\IIen kjernen i det går ut 

på at det var fast bygd på I\IIøsstrond i gan1le dager og at det var svartedauen 

som la bygda øde. Det siste er et trekk SOlli går igjen i sagnene otli en rekke 

liknende bygder og son1 ikke skal tas altfor bokstavelig. Det er imidlertid 
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ingen tvil mn at bygda har ligget folketmn i flere hundre år før folk på ny 

bosatte seg der mnkring år 1700. Tradisjonen vet også å fortelle at det var 

en stor jernproduksjon der, og det er et trekk son1 blir stadig sterkere under

streket etter hvert som våre undersøkelser skrider fre1n. 

Flere av sagnene er knyttet til navngitte gårder - det n1est kjente er sagnet 

mn Førnesbrunen. Det er smn nevnt sannsynlig at det er kontinuitet i navne

lnaterialet, og at en rekke av de gan1le gårdsnavnene er bevart. I stor ut

strekning 1nå det også ha vært de ga1nle gårdene son1 ble gjenryddet på 

1700-tallet. Den eneste gården son1 fins on1talt i et diplmn er Kollungs

hovden (det nåværende Hovden). Diplmnet er fra 1520.3 

Det fortelles også at bygda hadde egen kirke, og bygda kalles Frøyland 

sogn, antakelig er det en san1n1enheng med navnet Frøystul litt øst for 

lVlånas utløp. Det 1nå i1nidlertid ansees son1 svært usikkert mn det virkelig 

har vært kirke der oppe, og i sagnet mn Førnesbrunen heter elet at ofrene 

for pesten ble ført til Rauland kirke. 

Det arkeologiske 1naterialet er variert, 1nen bortsett fra sporene etter jern

vinna, er hver funngruppe liten. Det hadde vært n1eget ønskelig å under

søke flere av de kjente fortids1ninnene, ikke minst hustuftene, 1nen det har 

ikke latt seg gjøre å skaffe økonmniske 1nidler til dette. 

Det fins bare 2 sikre gravfunn, det ene fra søndre Hovden inneholder 

3 pilespisser, en kniv og et redskap n1ed flatt blad, alt av jern. Sakene er 

funnet i en steinhaug. 4 Graven kan ikke dateres nænnere enn til vikinge

tid. 

Den andre graven kon1 for dagen ca. 3 km innenfor Ivlogen på en liten 

berghaug mnringet av tnyr. Den inneholdt et sverd av l\11-type, en spydspiss 

av K-type, en ringnål av bronse (R 682) og en jernkniv.5 Litt brente bein 

viser at det her har vært en branngrav, og den kan dateres til ca. år 900. 

Funnstedet gjør det vanskelig å knytte gTaven til noen gård, den lå ved 

den vanlige vegen fra lVlogen opp til Vidda og kan ha sa1n1nenheng 1ned 

denne ferclselsvegen. Ikke så svært langt unna ligger itnidlertid en sikker 

gravhaug. 

I og tett ved en gravrøys i reguleringssonen på Toresgard er det kmn1net 

fre1n en del gjenstander: Lang, slank, litt buet jernstang, 2 kniver, l pile-
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spiss, liten krokliknende jerngjenstand og noen stnåsaker. En liten samling 

brente bein indikerer at det er et gravfunn, 1nen det må ansees som usikkert. 6 

Dateringen er også usikker, tnen pilespissen er av den vanlige vikingtids

typen R 539. 

En øks fra Hollvik7 skal etter sigende være funnet i en gravhaug, men 

her blir usikkerheten enda større. Øksa er av H-typen som tilhører 10. år

hundre. 

En rasp av jern,8 funnet ved vegarbeid innenfor lVføsvatn, antakelig mel

lmn Liset og Nlogen, oppgis å kmntne fra en haug, tnuligens en gravhaug. 

Funnopplysningene er ilnidlertid så usikre at det er best ikke å regne dette 

1ned blant gravfunnene. 

For et par år siden ble det gjort et funn ca. 150 m fra tufta ved Nlogen.9 

I et hulrom under et par store stein lå en øks og 12 pilespisser av jern. Rom

tnet var ca. 80 X 50 cm stort, og det har ikke kunnet rmnn1e en ubrent 

begravelse. Det kunne ikke påvises brente bein, kull eller andre kulturspor 

i jorda, og tolkningen av funnet er usikker. Det kan være en grav, men det 

kan like godt være et depotfunn. 

Ved siden av gravhaugen nær ~~logen er det bare kjent 2 gravhauger på 

Førnes. De ble funnet rent tilfeldig av forfatteren under et besøk på gården, 

og det er sannsynlig at det fins flere gravhauger i bygda. 

Nløsvatn har vært regulert siden begynnelsen av århundret, og i årenes 

lØp er det komn1et fren1 en rekke funn i reguleringssonen. Vann og is vasker 

bort all vegetasjon og finere lØstnasser i løpet av få år, og dermed vil alle 

sikre spor etter konstruksjoner forsvinne. Nlen både på grunnlag av opplys

ninger og funnenes art kan tnan si at en del av detn må kmnme fra hustufter 

fra vikingetid ogj eller tniddelalder. Blant funnene er det skår av kleberkar 

og riflete baksteheller, og for øvrig inntar pilespissene en fretntredende 

stilling. I alt er 15 av den1 funnet på lO forskjellige steder. 

Blant løsfunnene har vi også et av klenodiene, restene av et skjold fra 

tniddelalderen.10 Det er skjoldbulen og jernbeslagene smn er bevart, og de er 

funnet ved ÅstØyl, på vannets vestside sør for Hovdøya. 

Løsfunnene er kmntnet for dagen på lokaliteter rundt hele vannet, og 

dette indikerer at bosetningen har hatt omtrent den sa1n1ne utstrekning som 
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i nyere tid. Det er en gård som bør nevnes særskilt, det er Vågen. Ikke bare 

fordi det er kmnmet inn usedvanlig 1nange funn derfra, men også på grunn 

av at en del av funnene kmn1ner fra hustufter, og ikke 1ninst viktig er det 

at noen av gjenstandene går tilbake til folkevandringstida. Den ene er en 

ildslagningsstein av den vanlige spissovale typen.11 Nærn1ere funnopplys

ninger mangler. De andre er et flatt spinnehjul og halvdelen av et kvartsitt

bryne.12 De ble funnet sam1nen med 2 kvernsteiner. Blant de andre gjen

standene som er funnet på Vågen er det en øks og flere pilespisser av vikinge

tidstyper smnt noen saker som helst er fra 1niddelalderen. Det er således 

n1ulig at det har vært gård på Vågen fra folkevandringstid til en gang i lnid

delalderen. 

Blant de øvrige funnene er det bare et par som kan føres bakenfor vikinge

tid, og de fleste av dem som kan gis en n1er eksakt tidfesting hører hjen1me 

i denne periodens yngre del. En spydspiss fra folkevandringstid vet man 

dessverre ikke n1er 0111 enn at den er funnet på J\Jøsstrond, og en vevskje 

av eldre jernalders type er funnet på Falkeriset og kan ikke knyttes til noen 

gård. 13 

Sikre funn fra merovingertid 1nangler, og det neste ledd i kjeden er en 

spydspiss av typen R 522, fra overgangstiden n1erovingertidjvikingetid. Den 

er funnet på Kovesand. 14 

Løsfunnene er viktige for vurderingen av bosetningen, n1en først og fremst 

fordi de utfyller det bildet vi får gjennom funn fra graver og hustufter. 

Fre1nfor alt er det undersøkelsen av hustufter som har tilført oss et viktig 

nytt 1nateriale. 

Utgravningene både på lVIogen og Hovden vil, forhåpentligvis mn kort 

tid, bli publisert i annen sammenheng, og jeg skal bare gjengi de viktigste 

resultatene. 

Tufta ved lVIogenligger på en flat 1norenetange mellmn Kvenna og Helle

juvsbekken. 01nrådet står under vann når 1nagasinet er fullt, og det har 

delvis drept vegetasjonen og får tangen til å virke enda n1er skrinn og steinet. 

Tufta avtegnet seg ved lave, steinblandete jordvoller, og innenfor dem var 

det et tydelig, 1nørkt kulturlag. Inntil den Østre gavlen lå en avfallshaug 

som inneholdt store n1engder dyrebein. 25 m VSV for huset, helt ute på 
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Fig. 2. Huset på :Mogen ved gravningens begynnelse, fra V. Foto R. Utne. 

kanten av bTinken mot K venna lå en 1nindTe tuft. Den inneholdt intet 

kultuTlag og ble ikke utgTavd. 

Det ble avdekket et hus som haT væTt bygd av tTe. Det haT væTt Il m langt, 

haT hatt buete langveggeT 1ned bTedden vaTieTende mellom 4,5 og 6,5 m. 

I den noTdTe langveggen kmn det fre1n Tester av en palisadevegg, og i den 

østre gavlen lå det ennå rester av 2 liggende tTestokkeT. Inn mot 1nidten 

endte de ved hveTt sitt stolpehull, og inngangsdØTen har ligget 1niclt på 

denne gavlen. Av de 2 andTe veggene var det svært få påviselige Tester. Huset 
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har hatt kraftige hjørnestolper og 3 par indre, takbærende stolper. I husets 

111idtakse lå 2 store kokegroper s0111 hver bestod av flere n1indre enheter. De 

steinblandete jordvollene kan ikke ha vært vegger, 1nen har antakelig vært 

lagt opp for å stØtte og lune. 

Gul·vlaget var rikt på funn. 15 Der ble funnet en spydspiss av jern s0111 har 

sin næn11este parallell i funnet fra Frengstad i Kvikne, Hed1nark.16 I alt er 

det k0111111et fre111 14 sikre og 3 usikre pilespisser av 111eget varierende typer, 

et høvelblad, en fil, en han11ner og diverse andre jernredskaper. 

Keran1ikkskårene er alle fra spannfon11ete leirkar, og orneringen gjør det 

klart at det dreier seg 0111 en rekke forskjellige kar. Et lite stykke av et grønt 

glassbeger, en liten glassperle og en pinsett av bronse ligger utenfor hva 111an 

kunne vente å finne så høyt til fjells og vitner 0111 at n1an hadde varer å selge 

s0111 kunne skaffe litt luksusvarer til huse. 

Både keran1ikken, glasstykket, spydspissen og en del av pilespissene gir en 

god datering til folkevandringstid, nærn1ere besten1t 111idten og 2. halvdel av 

500-årene. Noen av pilespissene burde i111idlertid, etter fonnene å dØ111111e 

være atskillig yngre. Det lar seg ikke gjøre å fastslå bosetningens varighet 

særlig nøyaktig, og den kan ha strukket seg noe inn på 600-tallet. I og med at 

keramikken går av bruk ved slutten av folkevandringstid, foTSvinner vårt 

beste daterings111iddel. Et av de påfallende trekk ved huset er hvor spars0111-

111e konstruksjonssporene er. Det later ikke til at huset er on1bygd eller for

andret nevneverdig i løpet av bosetningsperioden, og da er det et spørs111ål 

hvor lenge et hus 111ed jordgravde stolper kan stå i IVIøsstronds fuktige og vær

harde klil11a. Siden det ikke bare er en, 111en 6 pilespisser S0111 helst burde 

være yngre, er det vanskelig å se den1 son1 en tilfeldig senere innblanding. 

På den annen side har jeg heller ikke funnet noen eksen1pler på at pilespisser 

111ed avsats på tangen hører hje111111e i et så tidlig n1iljø. Det er vanskelig å 

gi noen tilfredsstillende forklaring på dette forholdet, 111en jeg kan ikke se 

at disse pilespissene gir grunnlag for å strekke bosetningen ut n1inst et par 

hundre år. 

Langhuset 111ed buete vegger er i løpet av de senere år blitt påvist flere 

steder både i Norge og andre steder i Nord-Europa. Her hos oss gjelder det 

husrestene på Kaupang og nausttuftene på Vestlandet.17 Vi kan uten videre 
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Fig. 3. Utvalg av funnene fra Mogen. Foto U. O. 
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slå fast at l\1ogenhuset har stor interesse for bygningshistorien, n1en 1ned det 

1nå vi la dette te1na falle. 

lVIogenhuset er det eneste av denne typen vi vet om på l\1øsstrond. Deri1not 

fins det en annen type tufter av ensartet preg. Det er lange, rettveggete hus, 

ofte tydelig delt på tvers i flere rmn. Veggene er lave og består delvis av 

synlige steinrekker. I alt er det registrert 9 sikre og 3 usikre hus av denne 

typen, og det fins pålitelige opplysninger mn enda en. 

Vårt proble1n var at vi ikke hadde noe arkeologisk grunnlag for å 

datere denne hustypen. Vi n1åtte ta utgangspunkt i at on1 det fantes rester 

av gårder fra bosetningsperioden før svartedauen, n1åtte det være disse 

husene. I 1962 tok vi en prøvegravning i en av tuftene på søndre Hovden, 

og resultatet var så lovende at den ble fulgt opp med en fullstendig utgrav

ning året etter. 

Hus et ligger på vollen mellmn kirken og vannet, og terrenget heller svakt 

både n1ot sør og vest. Huset var 30 1n langt, orientert Ø-V, og bredden var 

6-7 1n. Det avtegnet seg dels ved at det dannet en avsats i hellingen, dels 

ved steinrekker i veggene. 

Dette huset har vært av en helt annen konstruksjon enn l\!Iogenhuset. Det 

som var bevart var veggfundan1enter av stein, og karakteristisk nok var de 

kraftigst der teiTenget var lavest, andre steder var det bare enkle steinrekker. 

Stolpehull ble ikke påvist, heller ikke sikre spor etter innganger, 1nen de 

1nå ha ligget på søndre langvegg ut 1not vannet. Huset n1å ha vært bygd 

i en trekonstruksjon 1ned liggende syllstokker - derav 1nangelen på sikre 

innganger - og det ligger nær å tenke på laftebygg. Proble1net er bare om 

man har vært i stand til å bygge laftehus i så stor sa1n1nenhengende lengde. 

Huset kan imidlertid ha bestått av 2 atskilte enheter. Huset var delt på tvers 

i flere rmn. Antallet er vanskelig å fastslå, 1nen det har vært 1ninst 5, kan

skje 7. Lengst vest lå et stort rmn, lengden var Il 1n. Det hadde et ujevnt 

gulvnivå og n1anglet ildsted, og n1uligens har dette vært fjøs eller annet 

uthus. Sikre holdepunkter foreligger i1nidlertid ikke. 

Husets 1nidtre og høyestliggende del har hatt 3 beboelsesrmn, alle n1ed 

sa1n1ne type ildsteder 1ned helt likeartet plassering i det sørvestre hjørnet. 

Ett av rmn1nene, muligens 2, hadde rester av åre 1nidt på gulvet, og hjørne-
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Fig. 4. Huset på Hovden under utgravning, fra V. Foto R. Utne. 

ildstedene er bygd son1 årer, gravd litt ned i bakken og n1ed bunnhelle og 

opprettstående kantheller. 

Husets østre del har igjen et svært ujevnt og steinet gulvnivå, og der har 

sannsynligvis vært 2 ron1. I denne delen av huset lå en godt bevart blester

ovn son1 ser ut til å være san1tidig n1ed huset. 

I-luset på Hovden har vært bebodd gjennon1 et langt tidsrmn og har vært 

gjenstand for flere forandringer uten at det lot seg gjøre å følge utviklingen, 

da kulturlaget var nokså tynt. 

F1u1nene18 var både tallrike og varierte. Typiske hustuftfunn er skår av 

kar og riflete heller av kleber. Der var også et ganske lite kar av kleber, 

antakelig er det leketøy. Kniver, ildstål og en rekke andre jernsaker, san1t 
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tallrike bryner føyer seg også godt inn i det n1an vanligvis finner i hustufter, 

1nens en fin dobbeltka1n av bein, fragn1ent av en annen, en boltlås 1ned til

hørende nøkkel er 1ner sjeldne saker. 

Noen av funnene er ervervspregete. Der er ett, 1nuligens 3 deler av ljå

blad, flere fiskesøkker, både neverruller fylt n1ed stein og store klebersøkker. 

De siste har kanskje snarere vært kljåsteiner. Et stort stykke av en s111elte

digel 111ed bronserester lå like ved et av ildstedene. En slående kontrast til 

funnene fra lVlogen er at det ikke er funnet en eneste pilespiss. 

Huset tilhører en san1ling tufter på vollen på Hovden, og litt lenger nede 

i bakken ligger en liknende tuft, nær111ere 20 111 lang. Ri111eligvis har det 

vært et hus av sannne type. 

U1niddelbart inntil sørveggen av det utgravde huset lå en liten tuft n1ed 

steinfunda1nenter på 3 sider og son1 hører n1ed til anlegget, det sa1nn1e 

gjelder ri1neligvis den tufta son1 ligger vel l O 111 NV for V-enden av det store 

huset. Den 1nålte 13,5 X 9-10 111, og veggene bestod av ca. l 111 brede jord

voller. Det ble utført en prøvegravning i denne tufta, og da fant n1an blant 

annet en liten pilespiss og noen s111å biter av jern. Der var intet kulturlag, 

og husets funksjon er ukjent. 19 

Trass i de rikelige funnene er det vanskelig å gi noen tilfredsstillende 

datering av huset. Ka1n1nen har 1neget klar 1nidclelalders fonngiving, kleber

karene har avflatet bunn, 1nen står ellers nær vikingetidens forn1er. N øk

kelen og boltlåsen er velkjente typer i middelalderen, n1en kan ikke gis en 

1ner eksakt datering. Vi har fått 2 C-14 dateringer, en fra brent trevirke, 

sannsynligvis fra taket, son1 ga alderen 890 ± 80 e.Kr. og en fra blesteren 

son1 ga 1170 ± 80 e.Kr. Bosetningen ligger innenfor tidsrmn1net 1000-

1250 e.Kr., 1nen nær111ere er det vanskelig å kmn1ne. 

Det var ikke nettopp et langhus av denne art 1nan hadde ventet å finne 

på en 1niddelaldergård. Vi har i1nidlertid flere eksenpler på hustufter av 

stor ytre likhet i tilgrensende strøk, blant annet i Fyresdal hvor vi i forbin

delse 1ned en oppde1n1ning har undersøkt ett so1n etter C-14 dateringene har 

vært bebodd i tidsro1n111et 1200-1400 e.Kr. 20 Vi har de111 også i Botnedalen 

i lVlo i Tele1nark, og en er registrert ved Bjåen øverst i Setesdal. 

Hovdentufta utgjør et 1neget viktig bidrag til våre sparsmnn1e arkeologiske 
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Fig. 5. Utvalg av funnene fra Hovden. Foto U. O. 
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kunnskaper 0111 n1iddelalderens gårder, og det er 1neget beklagelig at vi ikke 

har fått anledning til å grave ut flere av langhusene på Niøsstrond. På bak

grunn av resultatene fra Hovden og Fyresdal nlå vi likevel ha lov til å slutte 

at alle tuftene av denne typen på Niøsstrond er beboelseshus fra århundrene 

før svartedauen. 

Vi har allerede nevnt blesterovnen fra Hovden, og sporene etter den ga1nle 

jernvinna er uten tvil den 1nest tallrike gruppen av fortids1ninner på Niøs

strond. Vi hadde ikke vært der oppe 1nange dagene før vi stiftet bekjentskap 

n1ed den1, og allerede Dannevig-Hauge21 besiktiget og san1let inn opplys

ninger om en rekke jernvinneplasser i den østre delen av bygda. Det pekte 

seg snart ut smn en sentral oppgave å utføre nærmere undersøkelser over 

jernvinna. Denne oppgave er tosidig. Dels går den ut på å undersøke jern

vinneplassene, klarlegge hvilke ovnstyper smn var i bruk og hvor langt 1nan 

var nådd i teknisk innsikt på dette feltet i de perioder da jernfre1nstillingen 

var en ren bondeindustri. 

Like viktig er det å prøve å finne fre111 til hvilket mnfang virkson1heten 

har hatt, hvor lang tid den har pågått og hvilken rolle den har spilt i bygdas 

økonmni. Alle spørs1nålene griper selvsagt over i hverandre, og i og 1ned at 

bosetningsperioden strekker seg over rundt regnet 800 år, har det sikkert 

skjedd endringer av flere faktorer i løpet av denne tiden. 

Utgangspunktet for en nænnere undersøkelse av jernvinna n1åtte bli en 

registrering av jernvinneplassene. På grunn av bygdas store utstrekning ville 

imidlertid en total registrering bli uoverkomn1elig. Det ble nødvendig å 

velge ut en mindre del av bygda, og da pekte tangen 1nellmn vannets to sør

lige anner seg ut som en velegnet og klart avgrenset enhet. Grensen 1not 

sørøst ble lagt ved riksvegen Rauland-Rjukan. 

Tangen dekker et areal på ca. 50 km2, derav er noen få lon2 vann og snau

fjell. Det 1neste av området ligger under 1000 111 o.h., og landskapet karak

teriseres av vidstrakte 1nyrdrag so1n brytes opp av tØrre 1norenerygger kledd 

med fjellbjerk, et uoversiktlig terreng smn det kan være tungvindt å ta seg 

fre1n i, n1en son1 likevel er variert og son1 ron1n1er en rekke fine idyller. 

Dessuten har det åpenbart vært et idealterreng for jernutvinning, 1ned god 

n1ahntilgang i myrene og godt 1ned skog til trekullbrenning. 
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Fig. 6. Området rundt Homvatnet fra ØSØ. Foto I. lVIartens. 

I første omgang ble det samlet inn opplysninger hos bøndene om det 

de kjente til, og uten deres gode hjelp hadde jeg ikke fått det startgrunnlag 

smn var nødvendig for å ta fatt for alvor. Deres hjelpsomhet og interesse 

har vært en god stØtte gjennmn alle år. De har avmerket på forstørrete fly

bilder alt de visste mn, og det var utrolig n1eget. lVIen, son1 rimelig kan 

være, ligger det aller n1este av det de badde kjennskap til i nærheten av 

gårdene, og de har alltid selv fren1holdt at det nok fantes 1nye 1ner enn de 

visste o1n. 

Når arbeidet i de senere år har kunnet intensiveres, er det takket være 

bevilgninger fra NAVF. Det ble foreslått i C-14 utvalget at 1nan burde ta 

opp arbeidsoppgaver hvor C-14 dateringer inngikk som et viktig ledd, og da 

lå jernvinna som også fra andre synspunkter var et aktuelt emne - meget 

gunstig til. 
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Da arbeidet med jernvinna ble tatt opp for alvor i 1969, falt det så å si av 

seg selv at man måtte forsøke å gå over ten·enget og drive systetnatisk leting 

etter jernvinneplasser. I årene 1969-71 er 2 mindre områder registrert på 

denne måten, og i tillegg er det drevet utgravninger i forholdsvis stort 

omfang. 

Det første registreringsområdet ligger nord for gårdene Neset og Skinnar

land. Det omfattet et areal på 1,5 a 2 km2 og ble avgrenset dels av vannene 

Langetjønn og Homvatn, dels av myr på alle kanter. Der var bare kjent en 

jernvinneplass på forhånd. Under arbeidet ble det benyttet flybilder, og alle 

jernvinneplasser ble avmerket på dem. Kullgropene ble bare notert og ikke 

avmerket, da det her først og fremst er antallet og de generelle trekk ved 

beliggenheten som interesserer. 

Resultatet av registreringen ble i alt 13 objekter, derav 3 blestertufter av 

den mindre «ett-roms»typen, 8 blestertufter av den større «to-roms»typen 

og 2 slagghauger uten hus. Dertil kommer vel 200 kullgroper. 

Det andre registreringsmnrådet ligger like sør for Erlandsgard og er av 

omtrent tilsvarende støn·else. Her var det tidligere kjent i alt 8 objekter. 

Ved registreringen kom det frem 8 nye, slik at man nå kjenner 6 store og 

en liten blestertuft samt 9 slagghauger i dette området. Dertil kommer et 

objekt i reguleringssonen. Kullgropene ble bare registrert systematisk over 

en del av arealet, men frekvensen er noenlunde tilsvarende den tnan hadde 

i det første området. 

Man kan ikke gjøre regning med at man finner alt tned denne fremgangs

måten. Bjerkeskogen er svært uoversiktlig, og dessuten er det ofte en tett 

undervegetasjon av einer. Det er utvilsomt lettest å finne tuftene, især de 

store, da veggvollene gjerne er kraftige. Slagghaugene er atskillig lettere å 

overse, og man må regne med at man prosentvis finner langt færre av dem. 

Det er selvsagt umulig å anslå hvor stor prosent av det totale antall man 

finner. 

J ernvinneplassene har en meget karakteristisk beliggenhet. De ligger alltid 

inne på tørr mark, men nær myrkanten. De store tuftene har praktisk talt 

alltid gavlen vendt mot myra, de små har gjerne en åpen side ut mot myr

kanten slik at slagghaugene ligger i skråningen ned mot denne. Ved Erlands-
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Fig. 8. Den godt bevarte hellegryta på Erlanclsgarcl. Foto I. Martens. 

gard er det verdt å 1nerke seg at en stor del, 12 av 17 objekter, ligger ut mot 

det store myrdraget i bekkenet mnkring Tangåis 1nunning. 

San11nenlagt kjenner vi nå ca. 95 jernvinneplasser på tangen, derav er 

27 store og 6 små blestertufter og 36 slagghauger. 26 forekmnster ligger i 

reguleringssonen eller er ødelagt på annen n1åte slik at de ikke kan type

bestelnlnes. 

Det lar seg ikke gjøre å fastslå hvor n1ange jernvinneplasser det har vært 

innenfor undersøkelsesområdet. Det skyldes både at et ukjent antall ligger 

i reguleringssonen og at en fullstendig registrering ville bli uforholds1nessig 

kostbar og arbeidskrevende. l\llan n1å se de s1nå utvalgte enhetene smn repre

sentative for helheten. Registreringen har bare mnfattet en hel kn12-rute på 

kartet22, rute 31 j 56 Erlands gard, hvor det var 8 objekter. Sa1n1ne antall 

er funnet i rute 30 j52, 1nen dette er nok for høyt smn gjennmnsnitt 

pr. lon2 • 

I 1972 ble Hovdøya registrert. Der kjennes nå i alt l O objekter, inkludert 
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Fig. 9. Rester av leirovn med stor renneslagg i slagghaug 3, Erlandsgard. Foto I. .Martens. 

blesteren i det store huset. Av de øvrige er l stor og l liten blestertuft og 

4 slagghauger, 1nens 3 slaggforekmnster ligger i reguleringssonen. Hovdøya 

mnfatter ca. 2,25 kn12 og funnfrekvensen der er således noe lavere enn i de 

andre mnrådene. Antallet kullgroper var også atskillig 1nindre, bare ca. 

50 i alt. 

Ved beregning av et gjennomsnittsantall jernvinneplasser pr. k1n2 på 

grunnlag av registreringene må man dessuten innregne en del av tilstØtende 

1nyr i arealet. På den annen side må man ikke glen1me at registreringen 

ikke er fullstendig. Jeg tror gjennmnsnittsantallet kan settes til 5 a 6 enheter 

pr. km2 • Hele undersøkelsesarealet er snaut 50 lon2 stort. Derfra kan man 

trekke ca. l O km2 for snaufjell og vann, 1nen dette kan omtrent gå opp i opp 

med det som er satt under vann ved reguleringen. 

På dette grunnlag skulle 1nan få et antall på 250-300 jernvinneplasser 

på tangen. Det sier seg selv at en slik utregning n1å bli svært omtrentlig, og 
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den kan ikke brukes til noe mer enn å gi et inntrykk av hvilke mengder det 

dreier seg om. 

Foreløpig er følgende jernvinneplasser undersøkt: 2 store og 2 små blester

tufter, 5 slagghauger, blesteren i Hovdentufta og en blesterovn i regulerings

sonen. Anleggene viser store variasjoner både i størrelse og utforming. Av 

blesterovner kjenner vi nå 2 typer, hellegryta og leirovnen. Takket være en 

rekke C-14 dateringer (foreløpig 20) begynner vi nå å øyne konturene av en 

utvikling både for ovnstypene og anleggene, tnen det må understrekes at 

det trengs flere utgravninger og dateringer før kronologien kan sies å stå 

på fast grunn. 

Den eldste ovnstypen er hellegryta. I alt er det undersøkt 4, derav 2 på 

Erlandsgard i 1971. Den ene av dem var et usedvanlig stort og godt bevart 

eksemplar med randdiameter ca. l m, bunndiameter ca. 40 cm og dybde 

ca. 40 cm. Veggen bestod av 7 store heller, og mellomrommene var fuget 

med leire. Trekull fra denne blesteren har gitt den tidligste datering vi fore

løpig har, 540 ± 150 e.Kr. Ca. 30m fra den lå en annen hellegryte, men den 

hadde bare fragmenter av sidehellene bevart. En C-14 prøve fra slagghaugen 

har gitt verdien 670 ± 70 e.Kr.23 

De 2 andre hellegrytene, som er C-14 datert til h.h.v. 750 ± 80 e.Kr. og 

760 ± 150 e.Kr., hadde et særegent konstruksjonstrekk felles. Umiddelbart 

inntil dem lå en rund nedskjæring i auren, fylt med kullholdig jord og stein. 

Mellmn «forkammeret» og ovnen manglet sidehellen; i stedet fantes bare 

en ganske lav kant. Ved siden av forkammeret løp det ut en tunge med 

renneslagg. Bunnhellen i begge skrånet ned mot forkammeret, og i bunnen 

lå en stor størkneslagg bevart.24 

Det er videre mulig at blesteren i den lille blestertufta som ble gravd i 

1970 har vært en hellegryte, men da bare bunnhellen var bevart, lar dette 

seg ikke avgjøre. Vi har fått 2 C-14 dateringer fra dette anlegget, en fra 

bunnen av slagghaugen, 750 ± 80 e.Kr. og en fra slaggkanalen ved bunn

hellen på 975 ± 80 e.Kr.25 

Den andre ovnstypen, leirovnen, ser ut til å finnes i større antall. I alt har 

vi funnet rester av 13 slike ovner. Bevaringsgraden har vært sterkt veks

lende, men enkelte av dem har vært godt bevart, og vi kjenner nå hoved-
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trekkene i konstruksjonen. Det er en del variasjoner i detaljene, men ikke 

større enn at vi kan gi en samlet beskrivelse. 

Den har hatt en ytre ratnme av kraftige, kantstilte heller på 2 eller 3 sider. 

Flere steder har man lagt ovnen inntil en eller to solide kampestein, eller 

man har brukt kampestein i stedet for heller. Innenfor steinrammen ligger 

så selve leirovnen, med en diameter fra 30 opp til 50 cm. Hele rommet ut 

mot hellene er fylt med leire. I et par tilfelle var leirveggen bevart opp til 

overkanten, høyden har vært ca. 30 cm, og diameteren har avtatt noe mot 

overkanten. Ovnen har ikke hatt fast bunn, men direkte på grusen ligger 

en satnmensintret kake av jernsubstans, trekull og grus, av vekslende tyk

kelse og fasthet. Bare i ett tilfelle har man funnet hellebunn i en leirovn. 

De fleste ovnene har hatt slaggutlØp som ligger inntil den ene sidehellen. 

I flere tilfelle har vi funnet renneslaggen på plass, og utløpet ender gjerne i 

en rund fordypning fylt med svart jord og biter av renneslagg. Blant de 

ovnene hvor det ikke kunne påvises utlØp var den eldste blesteren i den store 

tufta 30/52 nr. 5, og der var bunnslaggen en stor kake som veide vel 27 kg. 

Ovnens front har vært dens svakeste parti og er aldri funnet in situ. I en 

utvasket slagghaug i reguleringssonen er det funnet et stykke av en leirvegg 

med hull for innføring av blåsebelg. Ovnen ble dessverre ikke funnet, men 

mye taler for at det har vært en leirovn av den vanlige typen. Fronten, som 

ikke har hatt noen ytre steinstØtte, har vært det naturlige sted for innføring 

av blåsebelgen. 

Leirovnen ser ut til å være kommet i bruk i vikingetid, og den eldste 

datering, fra slagghaug 2, Erlandsgard, har gitt alderen 860 ± 70 e.Kr. Uten

om denne dateringen har vi i alt Il dateringer fra leirovner eller fra anlegg 

med leirovner, og de faller i tidsrommet fra 970 ± Il O e.Kr. til 1230 ± 80 

e.Kr. 

Til de 2 hellegrytene ved Erlandsgard hørte slagghauger av svært beskje

dent format, største diameter h.h.v. 6 og 4 m og høyde 5-10 cm, og bortsett 

fra litt spredt trekull hadde ikke jernbrenningen satt ytterligere spor etter 

seg. Ved den tredje var det 2 slagghauger, begge små og lave, og der ser 

heller ikke ut til å være noe stort bruksområde. Den fjerde lå i regulerings

sonen, og slagghaugen var helt utvasket. 
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Fig. 10. Bruksområdet ved slagghaug nr. 2, Erlandsgard. Blestrene har ligget mellom de 
2 store steinene midt i bildet, ovenfor sees den store gropen med kulljord. Foto I. lVIaTtens. 

Rett overfor hellegrytene ved Erlandsgard, på 1notsatt side av et smalt 

myrdrag, lå 2 store slagghauger, begge med største dia1neter ca. 13 m og 

høyde 0,5 111.26 Den ene hadde en liten «utvekst» som det hørte en egen 

blesterovn til. Karakteristisk for begge slagghaugene var store bruksområder 

med nedskjæringer i bakken av forskjellig art. Ved den ene (nr. 2) var det 

rester etter 2 blesterovner, den ene en forholdsvis godt bevart leirovn, den 

andre, som var eldst, har vært av sa1n1ne type, men avtegnet seg bare ved 

fyllskifte i jorda. Den tredje blesteren, ved «utveksten» har også vært av 

samme type. Øverst i bruksmnrådet lå en stor, oval grop fylt 1ned kulljord 

og med røstet jerrnnahn i bunnen, og ved siden av var den naturlige bunnen 

over et stort område dekket av svart, sterkt kullholdig jord, utvilsomt et 

lager av trekull. Denne inndelingen av bruksmnrådet svarer godt til den vi 

finner i de store blestertuftene. 

De 2 store blestertuftene vi har undersøkt viste store likheter i alle hoved-
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Fig. 11. Den store blestertufta ved LangetjØnn. Slagghaugen ligger ved den bortre tverr
veggen, blesteren like innenfor. Fra NNØ. Foto I. .Martens. 

trekk, og det er tilstrekkelig her å gi en kortfattet beskrivelse av den som 

ble undersøkt i 1970. 

Tufta27 lå nær nordvestenden av Langetjønn, i svak helling ned 1not 1nyra 

i sørøst. Slagghaugen lå ved sørøstgavlen, dens dia1neter var 8-10 m, høyden 

0,5 m. Veggene bestod av ca. 2 1n brede, kraftige jordvoller so1n nå var seget 

ut. Det opprinnelige gulvareal hadde vært ca. Il X 4,5 n1. Like innenfor 

sørøstre gavlvegg lå blesteren, en leirovn med kraftige kantheller på 2 sider. 

Den viste seg å være bygd i slagghaugens øvre del, mens den eldre blesteren, 

av sam1ne hovedtype, lå et par meter innenfor. Flere trekk, bl.a. sterk slagg

innblanding i den sørøstre tverrvollen viser at huset 1nå være bygd etter 

at jernutvinningen på plassen hadde vært i gang en tid. Langs høyre lang

vegg, sett fra slagghaugen, lå en stor, avlang grop. Den inneholdt bare et 

tynt lag med lys violett, mahnblandet jord. På venstre side lå et stort om-
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råde, både i og utenfor huset, med mørk, sterkt kullblandet jord, og det 

fantes ikke noen vegg på dette stedet. Litt innenfor, som en avgrensning av 

«bakrommet» skyter veggvollen en tunge inn i rommet på denne siden. 

«Bakron1met» lå innenfor den store forsenkningen og hadde flatt gulvnivå 

og et pent ildsted bygd av heller lagt på bakken. 

I den andre tufta28 fant man igjen alle de sa1nme elementene 1ned den 

samme plasseringen. Den store forsenkningen inneholdt der en god del brent 

stein og et lag røstet jern1nahn i bunnen. Under veggvollene lå 2 leirgroper, 

noe som viser at dette huset også 1nå være bygd etter at virksmnheten på 

plassen hadde vært i gang en stund. Ved kanten av slagghaugen lå en stor 

stein med konkav overflate. Den var tydelig varmepåvirket og er etter all 

sannsynlighet a1nboltsteinen hvor man la det varme blåsterjernet for å banke 

ut mest 1nulig av slagginneslutningene. 

De aller fleste blestertuftene ser ut til å være skåret over samme lest. 

Størrelsen varierer en del, men ytre mål på 12 X 8-14 X lO m er vanlig. 

I flere av dem kan man se blesterens kantheller litt innenfor slagghaugen. 

Den store forsenkningen ligger nesten alltid ved høyre langvegg sett fra 

slagghaugen, avdelingen av bakrmnmet er også synlig i 1nange tilfelle. En

kelte ganger viser trekull i overflaten at trekullageret også har hatt den 

samme plassering. Dette indikerer et fast 1nønster i arbeidsprosessen som 

det må være fullt berettiget å kalle en håndverkstradisjon. De store forsenk

ningene kan være brukt til å røste 1nalmen i før den ble lagt i blesteren. 

De små blestertuftene har jordvoll på 3 sider, men later til å være åpne 

mot slagghaugen. Det kan ikke iakttas noen indre oppdeling, men av og til 

en mindre forsenkning ved den ene sideveggen. I flere av de1n kan man se 

blesterens steinramme. 

Den ene som er undersøkt er allerede såvidt omtalt i forbindelse med 

hellegrytene, den andre, smn lå ved Kvenna, rett overfor Mogentufta, var 

den første jernvinneplassen vi undersøkte på Møsstrond. Den inneholdt en 

godt bevart leirovn og en bunnslagg fra en annen. Kull samlet like utenfor 

blesteren ga den yngste aldersbesten1melse vi hittil har fått, 1230 ± 80 e.Kr. 

Vi har allerede nevnt at hellegrytene ser ut til å høre sammen med slagg

hauger av relativt beskjeden størrelse, mens leirovnene helst finnes i de 
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større anleggene: ved slagghauger med store bruksområder og i blester

tuftene. Det ser ut til at jernproduksjonen har begynt i det små for så å få 

et stort oppsving i tidlig vikingetid eller kanskje noe før, og dette stemtner 

meget godt overens tned elet generelle bilde vårt arkeologiske materiale gir. 

Det kan også se ut som om produksjonen har nådd et maksimum i yngre 

vikingetidjtidlig middelalder, men materialet er foreløpig altfor lite til at 

vi kan bruke det til å beregne produksjonskurven. Det ser ikke ut til å være 

noe kronologisk skille mellmn åpne jernvinneplasser og blestertufter. 

Det er sikkert i første rekke økt etterspørsel etter jern som har ført til 

den store økningen i produksjonen, men tnan kan også spøn·e om overgangen 

til en ny ovnstype kan være medvirkende årsak. Det kan tenkes at leirovnen 

har vært mer effektiv, men det er bare analyser av ovnsdeler og produksjons

rester som kan gi oss svar på dette. Slike analyser er foreløpig ikke utført. 

I samme forbindelse bør det også nevnes at vi står helt på bar bakke når det 

gjelder ovnstypenes opphavssted og utbredelse så lenge det ikke er utført 

tilsvarende undersøkelser i andre deler av landet. Det utenlandske sammen

likningsmaterialet er foreløpig også lite, men den eldre jernfremstilling og 

bearbeiding er aktuelle forskningstemaer i mange land, og nytt materiale 

kon1mer stadig til. 

Vi har tidligere forsøkt å gjøre et overslag over antall jernvinneplasser 

på tangen. Produksjonen er selvsagt like avhengig av en annen faktor: Slagg

haugenes størrelse. Under registreringen lar den seg sjelden fastslå, dels 

fordi slagghaugene er så overgrodde, og dels fordi konturene er uklare selv 

der hvor vegetasjonen er mer glissen. Slaggen ble kastet ut og har trillet 

nedover skråningen, og formen ble son1 regel nokså uregelmessig. Jeg har 

beregnet gjennomsnittsdiameteren på de slagghauger som hittil er undersøkt 

til noe under 7 m og høyden til en snau halvmeter. Hvorvidt det kan lykkes 

å komme frem til akseptable beregninger av slaggmengden, av forholdet 

mellom slagg- og jernkvantum samt av produksjonskurven fra sen folke

vandringstid og frem til svartedauen er det for tidlig å uttale seg mn, men 

det er helt på det rene at det vil bli et regnestykke med mange usikre 

størrelser. 

Det må antas at det er en direkte sammenheng mellom jernvinneplassens 
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brukstid og slagghaugens størrelse, og vi har forsøkt å komme dette spørs

målet inn på livet ved et fast sett av trekullprøver. En prøve fra bunnen av 

slagghaugen skulle gi det beste utgangspunkt for å bestemme når et anlegg 

ble tatt i bruk, tnens prøver fra ovnen eller dens umiddelbare nærhet angir 

sluttstadiet. Foreløpig har vi ikke fått pålitelige resultater, og i et par til

felle har prøven fra bunnen av slagghaugen gitt lavere alder enn den fra 

blesteren. Det understreker at tnan ikke tnå oppfatte C-14 dateringene for 

absolutt, men det skulle ikke influere på de hovedlinjer i utviklingen som 

vi nå begynner å ane. 

Vi har tned hensikt valgt å undersøke flere nærliggende objekter for å se 

om de har vært i bruk samtidig eller mn de har avløst hverandre. Spørs

målet er særlig aktuelt når det gjelder de 2 store slagghaugene ved Erlands

gard som bare ligger ca. 30 m fra hverandre, tnen de dateringene vi hittil 

har fått gir intet entydig svar. 

Det kan kanskje synes lite fruktbart å gi seg i kast med beregninger av 

jernvinnas omfang når man tnå operere tned så tnange usikre faktorer, men 

jeg tror det er både nyttig og nødvendig å forsøke. Det er åpenbart at det 

dreier seg om en jernproduksjon av langt større omfang enn å dekke det 

hjemlige forbruk, og spørsmålene har en langt videre rekkevidde enn en 

vurdering av jernvinnas plass i den lokale økonomi. Det er allerede over 

30 år siden A. v\T. Brøgger skrev en liten avhandling med tittelen «] ernet 

og Norges eldste økonomiske historie» og når tnan ser på den overveldende 

mengde jern, med stor vekt på redskaper av alle slag som fins i gravene fra 

de siste 300 årene av oldtiden, kan tnan ikke være i tvil mn at jernet var 

en grunnleggende faktor i hele san1funnets økonomi. De konkrete vitnes

byrd om jernhandelen har vi både i de store jerndepotene og i skriftlige 

kilder fra tniddelalderen. De spørstnål som er knyttet til hvor og hvordan 

jernet ble produsert og til handelen tned jern er følgelig av stor generell 

interesse. 

Det er et gammelt og velkjent faktum i norsk arkeologi at de viktigste 

jernproduserende mnråder har vært de lavere fjellstrøk, og at jernvinna har 

vært en viktig faktor ved bosetningsekspansjonen opp mot fjellet. Møsstrond 

er bare en- kanskje den største -representant for en gruppe bygder spredt 
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over et stort geografisk område. lVIøsstrond kan, som vi har vært inne på 

tidligere, fremby et relativt stort og usedvanlig allsidig kildelliateriale, og 

selv on1 undersøkelsene på langt nær er blitt så omfattende som man kunne 

ønske, er de likevel de lliest inngående SOlli hittil er utfØrt i en slik fjellbygd. 

Til slutt skal vi så se litt på hva materialet på det nåværende tidspunkt 

kan si oss Olli denne bygda. Det første spørslliål SOlli melder seg er tolkningen 

av l\1ogenfunnet. Både husets størrelse og funnenes antall og karakter -

bl.a. keramikken - gjør fast bosetning til den sannsynligste tolkningen. Det 

store antall reinsdyrbein i beinhaugen kan tyde på en fangststasjon, men 

selv sallimenliknet med de store fangstbuene på Vidda, f.eks. Sumtangen, er 

huset på lVIogen meget stort. Beliggenheten er også en annen, idet fangst

buene ligger inne på selve vidda, lliidt i jaktterrenget.29 

Det er naturlig å se bosetningen på l\!Jogen son1 innledningen til den 

faste bygda, og det er i den forbindelse ikke uvesentlig at det også fins noen 

få løsfunn fra sallillie tid og at noen av delli k01lin1er fra Vågen hvor det 

uten tvil lliå ha vært gård i vikingetidjlliiddelalder. lVIen så følger en luke i 

lliaterialet frelli til vikingetid. Det ser nå ut til at C-14 dateringene fra jern

vinneplassene vil fylle denne luken, n1en jernvinne er ikke i og for seg bevis 

for fast bosetning. Kontinuiteten gjennmli merovingertid og tidlig vikinge

tid er foreløpig et proble1li. Fra og llied år 900 kan llian illiidlertid regne 

bygda som sikkert belagt gjennmli funn. 

Bygdas opphør er SOlli i så n1ange andre tilfelle tillagt svartedauens herjin

ger, og det er ingen tvil Olli at det n1å sees i sammenheng llied den store 

nedgangen i folketall og bosetning son1 rmlimet Norge og en rekke andre 

land i senmiddelalderen. Historikerne blir mer og mer klar over at det er 

en prosess som har virket over lang tid og SOlli har kmliplekse åTSaker, og 

man kan ikke uten videre sette sluttstrek for bosetningen ved år 1350.30 

Det er helt på det rene at det var lliarginalbosetningen som ble hardest rmli

met, og på Møsstrond kan det ha vært flere forhold som spilte inn. Først 

og frelliSt må jernvinna ha fått en alvorlig knekk; det var en arbeidskre

vende virksomhet som lliåtte bli hårdt rallilliet av den alvorlige nedgangen 

i folketallet. Dernest kan llian spørre Olli det ikke hadde vært en rovdrift 

på ressursene, om man har brukt opp de beste mahlitilgangene, og især Olli 
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skogen kunne tåle den harde beskatningen en omfattende kullbrenning 

gjennom århundrer må ha vært. Selv på små tørre holmer i myrene finner 

man gjerne en eller et par kullgroper, og det viser tydelig at man har ut

nyttet alle tilganger på skog. 

De viktigste ledd i ervervet, fedrift, jakt, fiske og jernvinne ligger klare i 

dagen, vanskeligheten oppstår når man vil prøve å veie de1n mot hverandre. 

På Magen har jakten vært dmninerende, det fremgår både av de tallrike 

pilespissene og dominansen av reinsdyrbein (384 bestemte fragmenter av 

rein mot 7 av sau eller geit og 2 av okse). Beliggenheten på den skrinne og 

steinete tangen er neppe valgt av hensyn til beite eller forsanking. 

Hovdenfunnet gir et annet bilde. Der er bare funnet en pilespiss (i tuft I) 

og veien til jaktterrenget er lengre enn på Niogen. Et par ljåfragmenter 

vitner om forsanking, og det store rommet i husets vestende kan ha vært 

fjøs. Huset ligger nå midt i enga, og den sørvendte hellingen ned mot van

net har rimeligvis alltid vært god slåttemark. 

Møsvatn var før reguleringen kjent som et ypperlig fiskevatn, især var 

Skipdrett fiske i vannets sørvestre del regnet som en stor herlighet. Diplomet 

fra 1520 omhandler nettopp dette fisket som da tilhørte ødegården Kollungs

hovden. 

Det er klart at forholdet mellom næringsgrenene har variert både fra 

periode til periode og fra gård til gård alt etter beliggenhet og de forelig

gende næringsmuligheter. Variasjonene i jernvinnas omfang er kanskje det 

som best lar seg måle, og det er et sentralt spørsmål hvor tidlig jernproduk

sjonen ble basert på videresalg. Både Hovdenhusets støn-else og funnene 

derfra vitner om jevnt gode kår, og vi må ha lov til å slutte at det er jern

vinna som har skapt overskuddet. 

Innenfor undersøkelsesområdet ligger i dag 10 gårder. Av disse var 5 tatt 

opp igjen på 1700-tallet, 2 bruk ble ryddet i første halvdel av 1800-årene, 

det ene av dem var bare i drift en kortere tid. De øvrige 4 bruk er tatt opp 

et stykke ut i vårt århundre.31 

På tangen har vi gårdstufter på Have (l) og Neset (3 eller 4) sa1nt en 

usikker tuft på Dagali. Dessuten fins det sikre opplysninger om en tuft på 

Fivilbøen under Skinnarland.32 På grunnlag av navnene 1nå man også 
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kunne regne Skinnarland og Gibøen so1n middelaldergårder. Flere gårder 

enn i dag er det lite sannsynlig at det har vært på tangen i den eldre boset

ningsperioden, og da det er en naturlig tanke at disse gårdene har hatt 

bruksrettighetene på tangen, kommer 1nan ut n1ed et høyt antall jernvinne

plasser pr. gård. Et av de meget bemerkelsesverdige trekk er det høye an

tallet store blestertufter. I alt kjennes det 27 av de1n, dvs. 1ner enn 40 % 
av de jernvinneplasser som kan bestemmes, og vi har flere eksempler på 

4-5 stykker innenfor l km2 • Denne prosenten er sikkert langt høyere enn 

den egentlige, men selv 0111 den bare ligger på 25 a 30, vil det si at det totale 

antallet av disse tuftene ligger på nærmere 100. l\,fan må uvilkårlig spørre 

om de gir uttrykk ikke bare for en fast innarbeidet arbeidsgang, 1nen om 

det også ligger en bevisst organisasjon bak et slikt forhold. Det er rimelig 

å tro at jernhandelen på et tidlig tidspunkt er bragt inn i fastere fonner, 

og det er intet uri1nelig i at det samme ble gjort gjeldende for produksjons

leddet. Hvordan dette kan ha fungert, våger jeg ikke å uttale meg om. Noen 

utvikling mot større enheter i likhet med den 1nan fikk i den svenske Berg

slagen førte det imidlertid ikke til, og det er foreløpig ikke funnet 1nateriale 

som tyder på at middelalderens store nyvinning innen metallurgien, mas

ovnen, har vunnet innpass i den norske bondeindustrien. 

Undersøkelsene ble gjennom 1nange år drevet med private bidrag, og jeg 

vil gjerne rette en takk til alle bidragsytere. De største bidrag er kon11net 

fra Øst-Telemarkens Brukseierforening og Christiania Spigerverk. Dessuten 

har Universitetets Oldsaksamling ytet store tilskudd. 

SUJ\!INIARY 

This article gives a short survey of the investigations carried out at Møs

strond in Telemark since 1960. l\!Iøsstrond is a n1ountain community over 

900 n1 above sea level located on the southeast edge of the Hardangervidda. 

A comprehensive source material consisting of a fe·w burial finds, a number 
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of isolated finds that stem partly frmn d·welling sites, a deed, traditional lore 

and place names prove that there ·were pern1anent settlements there several 

centuries prior to the Black Death, possibly fron1 the 6. century. The 

material is not sufficient, hmvever, to prove the continuity throughout the 

entire period. 

The excavations cmnprised two building sites. One, at 1logen, is the 

remains of a wooden house with etn·ved walls, and the finds provide a good 

dating to the second half of the 6. century. The other site, at Hovden, ·was 

originally a long house ·with straight livalls and stone foundations for a 

horizontal sill. The house was divided transversally into several romns. The 

fin ds reve al no basis for a n1ore precise da ting than to the period l 000-

1250 A.D. 

Everywhere at .iVIøsstrond can be found traces of the extraction of iron 

from bog ore, and in recent years investigations have been concentrated on 

this aspect. A sn1aller section of the area has been selected for further in

vestigation: the peninsula between the two southern anns of the lake. The 

airn is to throw light upon both the technical and the economic problen1s 

connected with the extraction of iron. 

On the peninsula a thorough survey has been rnade of 2 srnall, separate 

areas, each covering 1.5 to 2 sq. km. On the basis of these surveys one has 

estimated the average nurnber of iron extraction spots per sq. lon at 5 to 6, 

that is, 250-300 for the area under exan1ination, but the calculations are 

uncertain. It shows without doubt, hm,vever, the existence of an iron pro

duction based upon con1n1ercial use, and that it was closely connected with 

the old community. 

Two types of furnaces are known, a stone lined bowl furnace and a clay 

furnace ·with a stone frame. The stone lined furnace is the oldest; we have 

received 4 radiocarbon datings belonging to the period 540-760 A.D. Con

cerning the clay oven we have a series of datings frmn the period 860-

1230 A.D. 

The stone lined furnaces are usually found alongside srnall slag heaps, 

while clay furnaces to a great extent belong to large slag heaps with extensive 

production fields and building sites. In many cases there are houses on the 
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iron production sites, particularly numerous are large houses with earth 

walls and an inner florage of c. 10 X 4 m. A firm internal division of the 

houses indicates a firm operational procedure. These buildings give rise to 

the question as to whether there 1vas a more defined organization of iron 

production. It is well known that the lo"ver 1nountain districts, comprising 

a number of communities similar to 1\!Iøsstrond, have been the most im

pm·tant iron producing areas in Norway, and the problems touch upon an 

i1nportant aspect of the economic history of the country. 

NOTER 

l B. Hougen, a.a. s. 270 ff. 
2 Det viktigste materialet er bl.a. gjengitt i R. Berge 1940, kapitlene IV og V. 
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4 c 28341. 
5 c 24244. 
6 c 28361. 
7 c 12094. 
8 c 24554. 
9 C33103. 

lO c 23952. 
11 c 28483. 
12 c 23134. 
13 C 7743 og C 14627. 
14 c 28365. 
15 C 30088 og C 30629. 
16 B. Hougen 1930, fig. 7, t.v. 
17 SeR. Tollnes 1969 og E. Hinsch 1960. 
18 C 31339 og C 31880. 
19 c 31881. 
2o Vestre Nape, Fyresdal, C 33425. Gravningen vil bli publisert sammen med Mogen og 

Hovden. 
21 T. Dannevig Hauge 1946, s. 108 ff. 
22 :Man har benyttet rutenettet på kartet 1514 I, serie M711. P.g.a. unØyaktigheten ved 

overfØring fra flybilder til kart har man ikke angitt beliggenheten til nærmeste 100 m. 
Objektene innenfor hver km2-rute er nummerert. 

23 H.h.v. 32/56 nr. 6 og 5. 
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25 30/52 nr. 3, C 33427. 
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26 32156 nr. 2 og 3. 
27 30152 nr. 5 C 33429. 
28 30152 nr. l, C 32691. 
29 Se BØe 1942. 
30 Se Sandnes l 971. 
31 Opplysninger i Riksarkivet fra H. lVfØrch og C. Nyrop. Jeg takker stud. mag. art. Turid 

Taksdal for disse og andre opplysninger. 
32 Avbildet i R. Berge 1940, s. 82. 
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Otto Blehr 

HVA DYREGRAVENE PA HARDANGERVIDDA 
FORTELLER OM VILLREINFANGST 

Spredt over Hardangervidda ligger utallige dyregraver og vidner mn at en

gang ble denne fangstmetode også her brukt for villrein. Gravene, som er 

steinsatte, ble vanligvis bygget 60-80 cm brede, ca. 2 m lange, omtrent 

mannsdype og med lave ledegjerder av stein diagonalt ut fra hjørnene. I dag 

er gravene mer eller mindre sa1n1nenraste eller gjenfylte, men fortsatt får 

man et godt inntrykk av hvilket on1fattende arbeid man var villig til å ned

legge i konstruksjonen av dem. Denne arbeidsinnsats kan bare ha vært be

rettiget om villreinfangsten var av vesentlig betydning for utøverne. Den 

samme slutning er det også fristende å trekke på grunnlag av alle sagnene 

fra fjellbygdene rundt Vidda. Jeg tenker på de1n med motivet om sønnen 

som når det ble skiftet efter faren, valgte dyregravene fremfor odelsjorden 

(se f.eks. Opedall943: 10). 

Rimelig er det å anta at befolkningen i disse fjellbygdene har fått sin 

form, kulturelt såvel som økologisk, ut ifra et intimt avhengighetsforhold til 

Vidda. Og i dette sammenheng må villreinfangsten ha spilt en sentral rolle. 

Den marginale beliggenhet lokalsamfunnene alltid har hatt i jordbrukssam

menheng var her en medvirkende årsak til denne avhengighet av fangst, med 

all sannsynlighet den vesentligste. 

Vi må huske at drifting - som vi har lett for å oppfatte som en vesentlig 

måte å utnytte beiteressursene i fjellet på - er et relativt sent fenomen. 

Denne aktivitet hadde direkte sammenheng med det økende behov for slakte

og livdyr på Østlandet fra og med det 17. århundrede: Først på denne tid 

ble det lønnsomt å utnytte det rike sommerbeitet i fjellet til driftefe. 

I og med at fremstilling av melkeprodukter krevde mye brensel var setring 
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stort sett begrenset til randmnrådene av Vidda. Fjellbeitet hadde derfor bare 

i relativt beskjeden grad blitt utnyttet i februket tidligere. Seterbruket var 

også av kulturelle gTunner forbeholdt kvinnene. Denne aktivitet kmn følge

lig aldri til å engasjere tnennene i noen vesentlig grad. Deres viktigste bidrag 

til husholdet økologiske j økonomiske tilpassing tnå derfor før drifting ble 

et alternativ nettopp ha vært jakt og fangst. Og av alle byttedyr må vill

reinen, der den i flokker fra noen få, til flere tusen dyr tned stor grad av 

regelmessighet trakk over Hardangervidda, vært det viktigste. I dette satn

rnenheng er det da vi må se det on1fattende bruk av dyregraver. 

Teknikkene ved denne fonn for fangst har delvis blitt beskrevet av tid

ligere forskere. For eksen1pel nevner Nicolaysen - antagelig fra tnuntlige 

kilder - at «da dyret ikke gjerne hopper over gjerder, tnen gaar langs tned 

dem, er der opsat et eller to saadanne, for at lede ned til graven .... Over 

graven lagdes kvister og tnose, og naar renen kmn ud derpaa, styrtede den 

ned, og var uden redning» (1861: 20). Han trekker også visse geneTelle slut

ningeT på gTunnlag av gravenes plasseTing i teTrenget: «Disse grave ere smn 

oftest opførte i uTdeT elleT paa skraaningeT, hvor Tenen helst haT sin gang 

(op.cit.). Hvor stTategisk disse stedene er valgt kmntner dog klaTeTe til ut

tTykk hos Negaard: «Rengraver findes paa steder, hvor renen tTækker, i pas, 

paa stnale eid eller i fjeldskraaningerne langs vandene» (1911: 53). 1\!Ien 

hveTken Nicolaysen eller NegaaTd gjør det klaTt at nettopp på slike steder 

som disse, hvor fjell, uT eller vann begrenser fTetnkmnsttnulighetene, kanali

seres trekkene. De fren1kmn1nelige passasjene blir flaskehalser reinen tnå 

igjennon1. Her var, undeT ellers like forhold, deTfoT fangsttnulighetene best. 

Som vi skulle vente vaT følgelig fangststrategiske hensyn avgjØTende for 

dyregTavenes plassering. Det tilsynelatende noe uensaTtede inntrykk vi får 

av dem, der de enten ligger nedgTavet i grunnen, eller oppmuTte over denne, 

kan derfoT Titneligst foTståes son1 en følge av de lokale grunnforhold på 

fangststedet, og ikke, slik N egaaTd antyder, som uttrykk for to kulturelle 

tradisjoner (1911: 54-55). I gTusrygger og annen relativ løs masse hvor det 

vaT mulig å gTave dyTegravene ned ble dette gjoTt. Andre steder, som på 

fast fjell, har det væTt nødvendig å bygge den1 opp. Enkelte stedeT finner 

vi også, son1 følge av grunnforholdene, en kmnbinasjon av begge typene. 
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Fig. l. «Vi ... fulgte Østre side af Lasheldrutjernet. Her saa jeg for fØrste gang en gammel 
renegrav, som efter mosen paa stenene at dØmme havde ligget urØrt i lang tid. Senere paa 
reisen saa jeg et par lignende. Disse grave ere som oftest opfØrte i urder eller paa skraa
ninger, hvor renen helst har sin gang, og da dyret ikke gjerne hopper over gjerder, men 
gaar langs med dem, er eler opsat et eller to saaclanne, for at lede ned til graven. Denne 
har loclrette sider og mands dybde, er omtrent 3 alen lang og noget over l alen bred. 
Over graven lagdes kvister og mose, og naar renen kom ucl derpaa, styrtede den ned, og 

var uden redning« (Nicolaysen 1861: 20). 

01n den ene eller den andre type var den foretrukne er i dag vanskelig å 

bedømme. Umiddelbart synes det dog som oppføringen av de oppbyggete 

gravene må ha vært minst arbeidskrevende. De synes også å være de van-
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ligste. Dette kan ha samrnenheng med de grunnforhold som dominerer på 

de beste fangstlokalitetene, såvel som med det faktum at denne type graver 

var nødvendige når man- som ofte har vært tilfelle- har bygget dem som 

passasjer hvor fremkomsten ellers ville ha vært umulig. 

Disse passasjene, som jo bare var tilsynelatende, kan for eksernpel ha frem

kommet ved at man har latt dyregraven danne en forbindelse mellom to 

avsatser i fjellet, over ur eller en dalhylle. Når det gjelder å utnytte natur

lige forsenkninger i terrenget synes det heller ikke å ha vært noen grense 

for oppfinnsomheten. 

Videre kan de vanligvis lave ledegjerdene ha blitt gjort så høye og solide 

at de direkte sperrer fremkomsten for reinen bortsett fra der graven ligger. 

De kan også supplere de vanlige ledegjerdene og ligger da uavhengige av 

disse for å sperre alternative trekkveier og derved lede dyrene mot graven. 

Av min fremstilling over fremgår det at om dyregravene skulle fange med 

noen grad av sikkerhet, da måtte de topografiske forhold være slik - eller 

lages slik - at hver enkelt grav ble liggende i en flaskehals reinen måtte 

igjennom under trekk. Disse betingelsene var ikke i like stor grad tilstede 

overalt på Hardangervidda. For eksempel er det få topografiske forhold som 

kanaliserer reinens trekk mange steder på den flate og åpne Sentralvidda. 

Den relative rikdom eller fattigdom på dyregraver som vi finner i de enkelte 

områder må derfor delvis forståes på denne bakgrunn. 

Av områder spesielt rike på dyregraver kan nevnes området ved Hard

angerjøkulen, området ved den vestlige delen av Nordmannslågen og om

rådet ved Mårsnos. Karakteristisk for disse områder er at de nettopp gir gode 

muligheter for dyregravfangst. Området ved Hardangerjøkulen er et av de 

aller mest opprevete av alle dem som regnes med til Vidda. Bratte fjell

sider og store steinurer og blokkmarker sammen med en rikdom på større 

og mindre vann, tvinger reinen til å følge bestemte veier på sine trekk. Ved 

Nordmannslågen på Sentralvidda danner eidene og nesene naturlige over

gangssteder for dyrene som på sin vandring har blitt stoppet av den mektige 

vannveien. Og i området ved Mårsnosi blir reinen når den trekker på været 

på grunn av Mårsvatn «presset sammen» når vinden vedvarende står fra øst. 
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Fig. 2. Godt bevart dyregrav nedgravd i en morene sydØst for Halnekollen. Det fremgår 
hvorledes ledegjerdene, bortsett fra der graven ligger, sperrer fremkomsten. De stØrre og 
mindre steinblokkene på lokaliteten kanaliserer dyrenes trekk og har gjort området vel-

egnet for fangst. 

I det følgende vil jeg på grunnlag av en n1er detaljert kunnskap om ett 

slikt område rikt på dyregraver forsøke å vise hva denne innsikt kan fortelle 

oss om eiendomsretten til gravene og om stØlTelsen på det enkelte lokal

samfunns fangstområde. Jeg har som eksempel valgt området ved Hardanger

jøkulen hvor jeg selv har foretatt omfattende registreringer. Såvel som å ha 

mange naturlige hindringer som kanaliserte trekkene, var dette området 
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svært rikt på dyr. I varmt vær virket de høyereliggende og følgelig kjØligere 

områdene ved Hardangerjøkulen som en magnet på reinen, spesielt buk

kene: «]uklen æ beste veiemannen» sier et gammelt ordsprog (Hauge 1950: 

154). Det er derfor rimelig å anta at fangst1nenn fra de lokalsamfunn som 

grenset opp til området ville velge å legge sine dyregraver her. 

Kartet (fig. 3) viser ett iøynefallende trekk ved gravenes plassering som 

jeg ikke har berørt tidligere, nemlig at de som oftest ligger to og to sammen. 

Noen steder kan vi finne den1 helt ved siden av hverandre, andre graver er 

det noen meter imellom, andre igjen kan ligge flere minutters gange fra 

hverandre, alt avhengig av terrengforholdene. Så utpreget var dette mønster 

at jeg når jeg fant en grav regnet med å finne en til i nærheten. Men det 

hendte det ble med den ene graven tiltross for iherdig leting, og enkelte 

steder fant jeg også tre graver samn1en. Den samlede fordeling var denne: 

En dyregrav alene 
To dyregraver sammen 
Tre dyregraver sammen 
Tilsammen 

6 lokaliteter 
26 }} 
6 }} 

38 lokaliteter 

I tillegg kommer så de lokaliteter jeg har fått opplysninger om, men som 

jeg til nu ikke har fått kontrollert ved selvsyn: 

Ved V. Leibottenskåki l lokalitet 
}} S. Isdølnuten =minst l }} 

}} Treet }} l }} 

}} Demmevatn }} l }} 

» Garen }} l }} 

Tilsammen = minst 5 lokaliteter 

Som det vil fremgå dominerer i alt overveiende grad lokaliteter med to 

dyregraver. Jeg vil derfor hevde at slike helt enkle fangstsystemer har vært 

av den optimale størrelsesorden for de fleste sosiale enhetene som har drevet 

fangst. Vi kan tenke oss at en far med en eller to av sine ugifte ennu hjeln

meværende sønner, kunne klare vedlikehold og eftersyn av gravene på en 

tilfredsstillende måte. Og alt eftersom på hvilket trinn familien befant seg 

i sin utviklingssyklus kan andre sammensetninger av aksjonsgrupper også 

tenkes. Mens sønnene var små har faren vært avhengig av hjelp fra andre. 
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Fig. 3. (En lokalitet med to graver ved Vestre Lassheldretjern er ikke med på kartet.) 



Fig. 4. Karakteristisk oppmurt grav i stein- og blokkmark Øst i Kjeldedalen. 

Det kan ha vært en ugift bror eller svoger for å nevne to muligheter. Siden 

sjansene for at forskjellige dyregravlokaliteter sa1ntidig skulle fange like 

godt antagelig har vært sn1å, kan vi også anta at eierne har kunnet være 

hverandre til gjensidig hjelp. 

Over fremgår det at jeg ser på lokaliteter med to dyregraver som å være 

av en ideell størrelsesorden for flertallet av fangst1nennene. Lokaliteter med 

en eller tre gTaver skulle. efter dette være representative for ytterpunktene 

på hver side av de 1nest vanlige enhetene. Enkeltgraver kan ha vært eiet av 

menn som bare har hatt begrenset 1nulighet til selv å disponere sin tid, for 

ekse1npel hus1nenn. Og lokalitetene med tre graver kan på sin side gjen

speile de største sosiale enhetene i lokalsmnfunnet, for ekse1npel større gårds

bruk med rikelig tilgang på arbeidskraft i fonn av tjenestegutter og hus

menn. Her må det nevnes at disse største sosiale enhetene også kan ha hatt 

fangstsystem med mer enn tre graver. På enkelte lokaliteter, som for ekse1n-

122 



Fig. 5. Detalj av samme grav som på fig. 4, men bildet tatt fra motsatt side for å vise 
hellene som har hatt til oppgave å holde den nu borteroderte jord og torv på «låvebroen» 

som fØrer opp til graven på plass (se også fig. 6). 

pel de øst for Halnekollen, er dette 1nuligens tilfelle. Slike lokaliteter skulle 

da vært slått sammen i min oversikt ovenfor. 

Dette siste viser at vi må regne med et visst slingringsmonn når det gjelder 

det antall på 43 lokaliteter smn jeg opererer med i området. På den annen 

side skulle ikke det virkelige tall være så mye forskjelig fra dette. Otn jeg 

har noen lokaliteter for mange kan dette mer eller mindre oppveies ved de 

lokaliteter som man må regne 1ned at jeg - tiltross for intensiv registrering 

- ikke har klart å finne. 

Det kan kanskje synes som det absolutte antall dyregravlokaliteter ved 

J økulen er relativt uinteressant. Ivien on1 vi vil komme frem til en for

ståelse av det fangstområde smn har vært utnyttet av menn fra de lokalsam

funn det her må dreie seg mn, nemlig Simadalen, Eidfjord og Sysendalen, 

er det helt nødvendig å kjenne antallet av de lokalitetene smn har vært i 
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bruk. For om min argumentasjon over on1 at hver sosial enhet i lokalsatn

funnene hadde hvert sitt fangstsysten1 i fjellet er riktig, da skulle vi vente 

å finne et sa1n1nenfall 1nellom antall enheter (hushold) og antall fangst

lokaliteter. 

La oss derfor se på manntallet fra 1664 smn blant annet gir en oversikt 

over hele-, halve- og ødegårder i Eidfjord Sogn: 

Hel gårder 
Skår* 
Sæ 
Øvre Tvedt 
Nedre Tvedt 
Hæreid 
Sæbø 
Vardberg 
lVIyklatun 
Lægereid 
Erdal* 
Bu* 

(2 bruk) 
(2 » ) 
(l » ) 
(2 )) ) 
(5 )) ) 
(4 )) ) 
(3 )} ) 
(4 )) ) 
(4 )) ) 
(l » ) 
(3 » ) 

Halv gårder 
lVIedhus 
Røyso 
Garatun 
Litlatun 
Tveito 
Lund 
l\1åbø 
Vik 
Hjøhno* 

(l bruk) 
(l » ) 
(2 » ) 
(l » ) 
(l » ) 
(l » ) 
(l » ) 
(l » ) 
(l » ) 

Øde gårder 
Kva1n 
Hotle* 
Bretnnes* 

(l bruk) 
(l » ) 
(2 » ) 

V elger vi å se bort fra de bruk i sognet (her 1nerket n1ed en *) son1 på 

grunn av 1narginal beliggenhet til det omhandlede fangstmnråde må ha hatt 

sine fangstlokaliteter andre steder, får vi tilbake 33 bruk. Det oppgis videre 

at «fire (tnann) holder til i fjel det to 1nil fra sjøen». Disse fiTe har antagelig 

hatt egne bruk i Sysendalen. Legges disse til får vi tilsam1nen 37 bruk. Til

tross for at vi her hverken har regnet 1ned hustnenn eller strandsittere san1-

svarer tallet på sosiale enheter tilstrekkelig godt n1ed antallet på fangst

lokaliteter til å underbygge hypotesen ovenfor. Vi kan følgelig regne med 

at hver sosial enhet i lokalsamfunnene har hatt sin egen fangstlokalitet i 

fjellet. 

Når det gjelder størrelsen på Eidsfjords fangstonnåde er det deri1not 

ønskelig å gjøre bildet noe mer nyansert enn det ville være mn vi bare god

tok alle de registrerte lokalitetene smn tilhørende fangstn1enn fra sognet. 

Her kan det være fruktbart å se på forbindelsen n1ellom lokalitetene og 

lokalsamfunnene. Jeg har tidligere berørt den fangst-strategiske betydning 

innsjøen har for gravenes plassering. l\~Ien innsjøene kan også ha vært av 
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Fig. 6. I Hogneskar har et kraftig steingjerde - nu sammenrast - sperret fremkomsten på 
yestsiden av skaret. Derved har dyrene blitt ledet til to dyregraver beliggende ved den ene 
enden av gjerdet. På grunn av terrengforholdene sees bare den vestligste av disse to 

gravene på bildet. 

betydning når fangsten skulle fraktes hje1n. En båtstø i stranden like ved 

de to dyregravene i sydenden av Inste Olavsbuvatn kan ikke tolkes på annen 

1nåte. Her er det en sandstrand noe vest for lokaliteten som ville gjøre båtstØ 

unødvendig on1 det ikke nettopp ble brukt i forbindelse 1ned båttransport 

av fangst. 
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Her synes også selve navnegivningen å gi oss nøkkelen til hvor fangst

nlennene hørte hjemtne: Det andre og vestligste Olavsbuvatnet (se kartet), 

som ligger nærmest lokalsamfunnene i Eidfjord, kalles H eimste Olavsbu

vatn, og understreker derved at området ved vannene ble utnyttet fra vest. 

Nu er det bare kort vei herfra og over til Halnefjorden, og det er kanskje 

derfor også rimelig å se lokalitetene rundt Halnekollen som del av Eidfjords 

fangstområde. Når det gjelder lokalitetene ved Skurdeviki og sydØstenden 

av Dragøyfjorden blir det dog mindre fruktbart å spekulere over hvor eierne 

av gravene har hørt hjemn1e. Vi befinner oss nu med all sannsynlighet på 

grensen av - eller i - numedølenes fangstmnråde. Derimot tyder enkelte 

av stedsnavnene i mnrådet 1nellom Dragøyfjorden og Bergsmulen på at 

ekspansjonen inn i dette mnrådet har kmnmet meget sent: Andersbunuten 

har navn efter en Anders som bygget seg en bu der engang i første halvdel 

av forrige århundre (Ødegaard i Indrelid 1970: 159-60). Og Nygårdsnuten 

har fått navn efter Nygård som san1men 1ned Fjellberg ble ryddet i slutten 

av det 18. århundrede. 

Jeg har ovenfor tatt utgangspunkt i vannenes betydning for transport. 

Et annet og ikke mindre vesentlig poeng er at de fleste gravene ligger i til

knytning til vassdragene som drenerer 1not Eidfjord. Ved å følge elvene og 

bekkene var det på denne måte n1ulig for fangsttnennene å finne frem til 

gravene i all slags vær. Noe som ellers til tider ville ha vært meget proble

matisk i et område så preget av perioder med skodde og tåke. 

For tilslutt i denne sammenheng å oppsumtnere: a) Det mntrentlige sam

menfall mellom hushold i Eidfjord og fangstlokaliteter i området ved 

J økulen. b) Båttransport av fangsten på vannene. c) Fangstmennenes mulig

het til å finne frem til gravene i all slags vær. - Alt peker mot at det da

værende Eidfjord sogn hadde sitt hovedfangstmnråde for villrein slik kartet 

viser. Om vi fester lit til Eidfjordingers vidneutsagn i forbindelse med en 

rettssak i 1806, er det også 1nulig at området tnå utvides noe nordover. Ved 

denne anledning hevder de nemlig at: «saavel paa denne sødvestre som nord

Østre Side af Elven (Ustekveikja) have de bestandig haft deres Skytteri og 

Veidestæder i ermeldte Strækning af Dalen fra Findse Nuterne og til Bjerg

smulen - De have endog en Steen-Hytte staaende paa sydvestre Side af be-
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Fig. 7. Fra Gravskar. I skråningen på den andre siden av vannet ligger en fangstlokalitet 
med tre dyregraver. 

n1eldte Elv hvilken kaldes Hans Buen, hvori de opholde detn og søge Lye 

som ligge der paa Fieldet at veide eTleT skyde KeensdyT» (H.R.F. 1914: 27). 

Nu eT foTelØbig ingen dyregraveT kjent i dalfØTet. Dette kan tyde på at eid

fjordingene her bare har drevet «skytteTi». Nænnere undersøkelser i om

rådet er dog nødvendige før vi kan si noe definitivt på dette punkt. I tillegg 

kommer mnTådet vestover mot Simadalen smn ikke er med på kaTtet, men 
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hvor kjente lokaliteter er n1ed i 1nin oversikt. Nevnes 1nå også områdene 

benyttet av de bruk i Eidfjord son1 har ligget for langt fra området ved 

] økulen. For eksempel 1nå erdølene ha hatt sine fangstlokaliteter på eggen 

over Erdal (kfr. Opedall943: 12). 

Det er ri1nelig å anta at den forn1 for fangst jeg her har tatt for n1eg, først 

kmn i bruk da bygdene rundt Hardangervidda fikk en bofast befolkning 

av jord- og februkere efter Svartedøden. Da gTavene hadde til oppgave å 

fange dyr under trekk var sannsynligvis de enkle aksjonsgrupper det tradi

sjonelle bondesamfunnet kunne 1nobilisere tilstrekkelige for det nødvendige 

vedlikehold og eftersyn. Dette i klar motsetning til de relativt kmnplekse 

aksjonsgrupper som 1nå ha vært nødvendige ved drivfangst, enten nu dyrene 

ble drevet på vannet eller i graver som lå i store konsentrasjoner (kfr. Blehr 

1971). 1\!Iine egne drivfangstundersøkelser peker mot at denne 1netode ikke 

var i bruk efter tidlig lVliddelalder. 

Øystein Mølmen, som på Dovre har foretatt on1fattende undersøkelser av 

dyregraver benyttet under drivfangst, har også for dette området kommet 

til den samme slutning. Han hevder at metoden her må ha vært uten betyd

ning efter Svartedøden (i Nissen 1972). 

Når drivfangsten nettopp på denne tid tar slutt må dette ha sam1nenheng 

1ned samfunnsforholdene. «Vikingtidssmnfunnets» frendebaserte aksjons

grupper smn vi kjenner fra blant annet de islandske ættesagaene, og som 

jeg har hatt anledning til å studere på Færøyene (Blehr 1961) kan da ha ut

spilt sin rolle i fjellbygdene: Det har ikke lengre vært mulig for menn som 

så seg selv som ledere å 1nobilisere aksjonsgrupper basert på dyadiske slekt

skapsforpliktelser mellon1 1nedlemmene. Det samfunn som hadde kunnet gi 

ha1n mulighetene til å få 1ned seg sin svogers svoger ogj eller søskenbarn, 

for å nevne to 1nuligheter, og hvor disse igjen ville kunne mobilisere sine 

slektninger osv., eksisterte ikke lengre. Her må vi da efter min mening søke 

forklaringen på at drivfangst av rein tok slutt. Og viktigere i vår sammen

heng, forklaringen på hvorfor man efter Svartedøden begynte med den 

«passive» fangsten jeg her har tatt for meg. Denne metode må sees som en 

til pass ing til de endrede samfunnsforhold. Nu var det ikke lengre mulig å 
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n1obilisere de store aksjonsgruppene nødvendige for clrivfangst. På denne 

indirekte 1nåte n1ener jeg da å ha funnet svar på når 1nan tok i bruk de 

individuelt eide dyregravene beregnet på dyr under trekk. 

Tilslutt, mn vi ser på de forskjellige n1åter Hardangerviddas naturressurser 

har vært utnyttet på over tid, da er det iøynefallende at 1nens seterdrift 

hovedsakelig var begrenset til randonuådene av Vidda, så trengte 1nan 1ned 

driftefe inn så og si overalt. Denne inntrengning kan - o1n den ikke nød

vendigvis skapte konkurranse on1 beitet - ha skremt villreinen tilstrekkelig 

til at det kunne få gjennon1gripende innvirkning på n1ulighetene til fangst. 

I direkte tilknytning til n1itt sitat ovenfor fra rettssaken i 1806 sier eid

fjordingene for eksen1pel at: «Naar Fæe Kreature opholde de1n i denne 

Strækning skyer Reensdyrene aldeles, ja de skye icke aleene lang Tid for

nledelst et lVlenniske har gaaet, 1nen endog Skarnet efter en Koe eller Stud, 

er i Stand til Aaret efter naar Reensdyrene antreffe den til at bringe de1n 

til at flye fra den Egn» (H.R.F. 1914: 27). On1 dette er riktig var følgelig 

de to typer aktiviteter uforenlige 1ned hverandre: Son1 driftekaren trengte 

innover fjellet n1åtte fangst1nannen vike plass. En 1neclvirkende årsak kan 

her ha vært at dyregravene var en fare for driftefeet. Det påståtte lovfor

budet fra slutten av det 18. århundrede, smn det hevdes påbød fangstmen

nene å fylle igjen dyregravene kan tolkes i denne retning. Utildekkete graver 

er ikke noen trussel for kveg, så påbudet n1å ha kmn1net son1 en følge av 

interessekonflikt. Ved å påby gjenfylling av gravene 1nå n1an ha tatt stand

punkt for drifting og på en effektiv 1nåte ha villet stoppe den fangst smn 

fortsatt ble drevet. 

Kanskje ble fangstn1annen i den endrede situasjon selv driftekar, eller 

kanskje skiftet han bare fra fangst i dyregraver til villreinjakt 1ned gevær. 

Denne type våpen 1nå på denne tid ha vært i aln1innelig bruk (kfr. Nielsen 

1957). lVIuligens har denne fonn for jakt vært så 1nye n1er effektiv enn dyre

gravfangst. Er dette riktig har vi også her noe av forklaringen på at dyre

gravene gikk av bruk. 
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SUNINIARY 

Scattered over the 1nountain plateau Hardangervidda are inntnnerable rein

nants of pitfalls once used to catch the ·wild reindeer of the region. Based 

on intensive field·work in the area east of the Hardanger glacier the author 

discusses the trapping technique used, the action groups necessary for the 

tending and 1naintaining of the pitfalls as "\vell as the size of this particular 

trapping territory. 

He suggests that these pitfalls first can1e into use after the Black Death, 

that is, at a ti1ne when the valleys surrounding Hardangervidda were settled 

by peasants. 

This population appears to have had a social organization too si1nple to 

recruit the action groups necessary for the trapping technique used pre

viously, which was to drive the reindeer into water where they were killed 

by 1nen in boats. The author thus sees the use of pitfalls as an adjust1nent 

to social change. 

Further, the author suggests that cattle herding and the introduction of 

the gun in the last half of the 18th century, n1ade the use of such pitfalls 

less rewarding, if not i1npossible. 
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Perry Rolfsen: 

J(VARTÆRGEOLOGISI{E OG BOTANISI(E 
BETINGELSER FOR MENNESK_ER I SØR
NORGE I SEINGLASIAL OG TIDLIG 
POSTGLASIAL TID 

En arkeologisk vurdering av problemet. 

Innledning 

Når kmn de første 1nennesker til Norge? Dette interessante spørsn1ålet opp

tok flere forskere sterkt i begynnelsen av dette århundret. Andreas JVI. 

Hansen, Anders N ununedal og Haakon Shetelig hevdet at det sannsynligvis 

hadde vært n1ennesker i Norge allerede i paleolittisk tid. (Hansen 1904, 

Nun11nedal 1920, Shetelig 1921.) De bygde sine teorier hovedsakelig på en 

sam1nenligning av norske redskapsforn1er 1ned paleolittiske typer i Europa. 

A. JVI. Hansen fratnsatte også sin teori på grunnlag av geologiske studier, 

1nen på den tiden forelå det få sikre data on1 isens tilbaketrekning og derfor 

fikk hans synspunkt liten stØtte. 

Arkeologisk 1netode og kronologi innen steinalderforskningen har i de 

seinere år gjennmngått stor utvikling, og ikke 1ninst har en ved hjelp av 

naturvitenskapelige 1netoder fått et klarere og n1er nyansert bilde av kultur

landskapet. Til tross for dette har det i de siste tiår vært merkelig stilt om

kring elet ovenforstilte spørstnålet. Det er særlig kvartærgeologi og botanikk 

som har frambrakt nye resultater om Seinglasial og Tidlig Postglasial tid, og 

disse data har aktualisert diskusjonen 0111 når de første tnennesker kan ha 

kmnn1et til Norge. 

I 1970 publiserte Jan ~1Iangerud en artikkel: «Late vVeichselian Vege

tation and lee-Front Oscillations in the Bergen District, vVestern Norway», 

smn åpner nye perspektiver for forståelsen av kvartærgeologiske og botaniske 

forutsetninger for en mulig bosetning i Sør-Norge alt i Seinglasial tid. 

(~;Jangerud 1970.) 

I det følgende vil jeg forsøke å vurdere noen av JVIangeruds resultater ut 
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l l . " l Kulturer i Pollensone Daterzng f.Kr. Nord- Tyskland 
l Kulturer i 

SØr-Skandinavia l Kulturer i Norge 

Eldste dryas Il 000-10 500 1 Hamburgkultur LØsfunn 

BØ Iling 10 500-10 000 
Sein-

Eldre dryas 10 000- 9 700 .Magdalenien LØs funn 

Alle rØd 9 700- 9 000 grupper Brommekultur 

Yngre dryas 9 000- 8 300 Ahrensburgkultur -iØshiiin:---

Pre bore al 8 300- 7 000 Klosterlundkultur 

Bo real 7 000- 6 000 Maglemosekultur 
Fosna. Komsa. HØgnipen. 
Maglemosek.-innslag 

---- -··-··- -----------------··- ----

Fig. l. Pollensoner og kulturgrupper i Nord-Tyskland, SØr-Skandinavia og Norge i Sein 
glasial og Tidlig Postglasial tid. 
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fra et arkeologisk synspunkt, san1tidig son1 jeg vil trekke inn andre geologiske, 

botaniske og arkeologiske forskningsresultater on1 Seinglasial og Tidlig Post

glasial tid. 

Kvartærgeologiske) botaniske og zoologiske forhold i Seinglasial og 

Tidlig Postglasial tid 

De fleste kvartærgeologer og botanikere regner 1ned at Norge var helt 

dekket av is under siste istid. Grensen n1ellmn Fullglasial og Seinglasial tid 

settes foTSkjellig. I Norden blir den son1 regel satt ved isens tilbaketrekning 

fra dens hovedoppholclslinje i J\!Iidt-Jylland, ca. 18 000 f.Kr. I pollendiagram

mene legges den vesentlig seinere, on1kring Il 000 f.Kr., og den 1narkeres 

ved en tydelig te1nperaturstigning (Dan1narks Natur I 1967: 361). 

Derson1 en skal forstå bakgrunnen for n1 ulige n1ennesker i Sør-Norge i 

paleolittisk og tidlig n1esolittisk tid, er det viktig å ha klart for seg det natur

n1iljøet de levde i. Perioden etter Fullglasial tid deles i Seinglasial og Post

glasial tid. Seinglasial inndeles i 5 botaniske perioder: Eldste Dryas, Bølling, 

Eldre Dryas, Allerøcl og YngTe Dryas. De to første periodene i Postglasial 

tid kalles Preboreal og Boreal (fig. l). 

Denne inndelingen er satt opp på grunnlag av pollenanalyser og C-14 

dateringer. I Sør-Norge foreligger slike analyser fra Bergen-mnråclet (Fægri 

1943, lVlangerucl 1970), Jæren (Fægri 1936, 1940, Chanda 1965), Lista (Raf

sten 1963), Oslo-mnrådet (Hafsten 1956) og Østfold (Danielsen 1970). Prøver 

fra de 3 førstnevnte onwådene går tilbake til Seinglasial tid, de 2 sistnevnte 

til Preboreal. 

Da Jæren trolig er elet mnrådet i Sør-Norge som først ble isfritt, skal jeg 

elet følgende ganske kort beskrive noen hovedtrekk i vegetasjonsutvik

lingen der fra Eldste Dryas fra1n til Boreal tid. Fran1stillingen bygger hoved

sakelig på FægTis resultater, og pollenperioclenes kronologi er tatt fra «Dan

n1arks Natur I). 

Seinglasial tid. Eldste Dryas: Il 000-10 500 f.Kr.: 

Overgangen til Seinglasial tid har vært glidende, og kli1naet ble gradvis 
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1nildere. Etter hvert som isen trakk seg tilbake, ble landskapet kledd 1ned 

tundravegetasjon. Dvergbjørk og polarpil var de høyeste vegetasjonsfonner 

og gjennom hele denne perioden lå store mnråder nakne. Klimaet var arktisk 

n1ed s01n1nerten1 peratur opptil 8 °. Isen hadde på den tiden trukket seg til

bake fra det nordlige Jylland (hovedoppholdslinjen), og isbrua til England 

var forlengst brutt. Isfronten lå like innenfor Jæren. 

Bølling: lO 500-10 000 f.Kr.: 

Perioden 1narkeres ved en kortvarig vannetid, og smnn1erte1nperaturen 

steg til ca. 10°. Klin1aet var subarktisk. Flere nye planter vandret inn, og 

vanlig bjørk ble det don1inerende treslag. Vegetasjonen var parktundra 1ned 

spredt bjørkeskog på de hu1este stedene. I denne perioden trakk isen seg 

langt tilbake, og iskanten lå et godt stykke innenfor Jæren. 

Eldre Dryas: lO 000-9 700 f.Kr.: 

Vanneperioden ble etterfulgt av en kortvarig klin1aforverring smn tnu

ligens førte til at bjørk og pil døde ut. Tundravegetasjon ble igjen herskende. 

Smntnertemperaturen var ca. 8 °. Isen rykte nå fra1n 1not kysten, 1nen det 

er uklart hvor langt innenfor J ærkysten den sto. 

Allerød: 9 700-9 000 f.Kr.: 

Etter hvert ble det varn1ere og bjørka rykte igjen inn i mnrådet. Vegeta

sjonen ble parktundra 1ned skoger av bjørk og pil. I slutten av perioden 

nådde vannen sin seinglasiale kuhninasjon 1ned en so1ntnerte1nperatur på 

henimot 14°. Isfronten trakk seg nå langt inn i landet. 

Yngre Dryas: 9 000-8 300 f.Kr.: 

Forholdsvis plutselig inntrådte et stort tilbakeslag i tetnperaturen i hele 

Nord-Europa. Vegetasjonen fikk på ny tundTakarakter, og landskapet ble 

preget av dvergbusker og grassorter. KJin1aet 1ned en smnn1erten1peratuT 

på l 0° ble igjen subarktisk. Isen rykte igjen fra1n mot kysten. Isens største 

utbredelse markeres ved store endemorener, raene, og dens avstand fra 

Jærkysten var 7-8 1nil. 

Postglasial tid. Preboreal tid: 8 300-7 000 f.Kr.: 

Overgangen 1nellmn Seinglasial og Postglasial tid n1arkeres ved en kraftig 

tetnperaturstigning, og nå var istiden definitivt forbi. Klitnaet ble etteT 

hvert temperert, kjølig og fuktig, og smn1nertemperaturen steg langsmnt til 
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ca. 13 o. På kort tid ble Jæren kledd n1ed tett bjørkeskog san1tidig so1n furu, 

or, eik og hassel begynte å vandre inn. 

Bore al tid: 7 000-6 000 f.Kr.: 

Klin1aet ble stadig vannere og tørrere, ca. 18 o, og hassel overtok son1 

den don1inerende tresorten. lVIot slutten av perioden vokste det blandings

skog av hassel og furu 1ned en del bjørk og or inni1nellon1. 

Det anførte vegetasjonsbildet for Jæren kan ikke uten videre overføres til 

andre isfrie onuåder. I Sør-Norge har avstanden 1nellmn iskanten og sjøen 

variert n1eget, og dette 1nå ha hatt innflytelse på vegetasjonen. Det er likevel 

grunn til å tro at vegetasjonen i hovedtrekk var den sa1n1ne i de isfrie on1-

rådene og dennecl skulle det beskrevne vegetasjonsbilclet ha gyldighet også 

utenfor Jæren. 

Hvordan faunaen i Sør-Norge har vært i denne tiden, har vi få opplys

ninger 0111, og vi 1nå derfor forsøke å foreta analogislutninger 1ned funn fra 

Sør-Skandinavia. Fra Dan1nark foreligger det knokkelfunn fra seinglasiale 

avleiringer, n1en da det ikke har lykkes å finne seinglasiale boplasser 1ned 

godt bevarte knokler, er det osteologiske n1aterialet fren1deles lite (Dan

lnarks Natur I 1967: 366 ff.). 
I Seinglasial tid har det typiske tundradyret, reinen, vært å finne i Dan

lnark. Sa1nn1en 1ned reinsdyret vandret ulven og jerven inn. Snøbare og fjell

rype forekon1 også. I sjøene svøn1te helt, abbor og gjedde, og på steppene 

streifet villhest, bison og steppeekorn. I Preboreal tid forsvant reinsdyret, 

bisonen og villhesten for godt på grunn av ten1peraturstigningen og i stedet 

kmn skogsdyrene elg, bjørn, rev, hare, villsvin, bever, grevling, urokse og 

flere fuglearter. Disse dyreartene fantes også i Boreal tid og i tillegg kon1 

rådyr, kronhjort og sun1pskilpadde. 

Da den seinglasiale vegetasjonen i Sør-Norge er svært lik vegetasjonsbildet 

i Dan1nark, skulle det være grunn til å tro at også faunaen har hatt store 

felles trekk. Faunaen har trolig vært 1ner var for forandringer i Sør-Norge 

fordi isfTonten lå forholdsvis nær kysten, og vi vet fTa vår tid at sjøl s1nå 

kli1naendringer kan føre til at nye arter vandrer inn og ga1nle dør ut. 

Forholdet 1nellmn land og sjø har også forandret seg gjennmn denne tiden 
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Fig. 2. NorclsjØfastlandet i slutten av Seinglasial tid. Strandlinjen til NordsjØfastlandet 
ligger 70 m under nåværende havnivå. l'viålestokk ca. l : 8 000 000. Delvis etter 

Schwabeclissen 1951. 

og da spesielt i de sørlige mnråder av Nordsjøen (fig. 2). I Seinglasial og 

Tidlig Postglasial tid hadde det europeiske kontinentet en større utbredelse 

1not nord enn i dag. Det var fastland n1ellon1 Dan1nark og England, Nordsjø

fastlandet. Dette området ligger nå på bunnen av Nordsjøen, og derfor har 
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det vært vanskelig å kartlegge kystlinjens stilling i de forskjellige perioder. 

Kystlinjene i Eldste Dryas, Bølling og Eldre Dryas er ikke klarlagt, n1en de 

lå sannsynligvis langt ute i Nordsjøen, og Den norske rennen har antakelig 

vært åpen siden Eldste Dryas. I slutten av Allerød gikk kystlinjen i noen

lunde rett linje fra Skagen til '1\Thitby i England (Brøndsted 1962: 52). Ved 

overgangen fra Yngre DryasjPreboreal synes Nordsjøfastlandet å ha hatt den 

største utbredelse 1not nord. Kysten strakte seg da fra Skagen over til N e"\,11-

castle og dannet en stor bukt langs kysten av England sør til vVhitby. Son1 

en følge av at avs1neltingen av innlandsisen Økte, de1nningen for den 

Baltiske issjØ brast og den skrå landhevningen, begynte havet å strøn1n1e inn 

over Nordsjø-fastlandet i Tidlig Postglasial tid. Oversvø1nn1elsen foregikk 

gradvis over flere tusen år 1ned enkelte stillstander og franwykninger av 

kystlinjen. I 1nidten av det 6. årtusen f.Kr. ble forbindelsen 1nellmn England 

og kontinentet brutt, den engelske kanal ble dannet og kysten nænnet seg 

etter hvert dens nåværende stilling. 

I vår sa1nn1enheng er Nordsjøfastlandet 1neget viktig, ikke bare fordi vi 

får et helt annet bilde av de geografiske forhold, n1en det åpner også n1ulig

heten til bedre å forstå bakgTunnen for eventuelle 1nennesker i Sør-Norge i 

denne tiden. 

Isens utbTedelse i Seinglasial og Tidlig Post glasial tid 

Smn tidligere nevnt er Jæren trolig det mnrådet smn først ble isfritt i 

Sør-Norge. Fra Brøndn1yra i Klepp foreligger 2 C-14 dateringer av gytje til 

13 150 ± 300 B.P. og til 13 000 ± 400 B.P. (B.P.: Before present, dvs. før 

1950.) Dette er noen av de eldste organiske avleiringer son1 til nå er påvist i 

Skandinavia (Chanda 1965: 11). Ifølge pollenanalyser har ikke Flat-Jæren 

vært dekket av is etter Eldste Dryas, n1en israndens stilling i periodene fran1 

til Yngre Dryas er ikke kartlagt. 

I Sør-Norge har mnrådene on1kring Bergen vært gjenstand for systen1a

tiske undersøkelser for å få klarlagt isens utbredelse. Ved grundige kvartær

geologiske studier kon1binert n1ed C-14 dateringer og pollenanalyser har 

l\llangerud n1ed stor sannsynlighet fastlagt visse stadier av israndens stilling 
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Fig. 3. Isens tilbaketrekning og framrykning i Seinglasial tid i områdene ved Bergen. 

Etter lVIangerud 1970. 

i periodene fra Eldste Dryas til Yngre Dryas (l\1angerud 1970: 132 ff.). Vi skal 

se nænnere på hans resultater (fig. 3). 

I 1941 ble det ved Blmnvåg oppdaget littorine sedilnenter som var dekket 

av morene. Seditnentene er C-14 datert til Bølling og inneholdt funn av tre, 

bein av fugler, reinsdyr, hval og tnollusker. C-14 dateringer av tnollusker fra 

de nevnte, marine seditnenter viser at isen trakk seg forbi Bl01nvåg litt før 

12 700 ± 350 B.P. I Bølling lå iskanten ved Sandviken eller lenger innenfor, 

C-14 datert på 1nollusker til 12 470 ± l 50 B.P. 

Radiologisk datering av tre fastslår at isen så rykte fratn over Blm1Tvåg 

og ut i Nordsjøen en gang etter 12 200 ± 350 B.P. En C-14 datering til 

12 070 ± 350 B.P. av gytje fra Blmnøy viser at dette isfran1støtet tnå ha 

skjedd i Eldre Dryas. 

I slutten av Eldre Dryas eller i begynnelsen av Allerød trakk isen seg igjen 

138 



tilbake, og C-14 dateringer viser at Bergen var isfri mnkring 11 700 ± 150 

B.P., og Eikangervåg on1kring ll 930 ± 140 B.P., begge datert på n1arine 

111ollusker. Det foreligger ingen sikre data på hvor langt inn i landet isen 

smeltet i Allerød. Innsjøsedin1enter fra Voss sannsynliggjør in1idlertid at isen 

trakk seg tilbake dit, dvs. ca. 80 kn1 fra kysten. 

I slutten av Allerød rykte isen fran1 på ny, og C-14 dateringer til lO 150 ± 
300 B.P. og lO 050 ± 250 B.P. av n1.arine n1ollusker og fossiler fra Os viser 

at isfronten sto der i slutten av Yngre Dryas. Israndens stilling er n1arkert 

her ved den store enden1orenen, raet. 

I Preboreal s1neltet isen hurtig bort fra kysten. Fra Flåtn, innerst i Sogne

fjorden og fra Busnes, innerst i Hardangerfjorden fins C-14 dateringer av 

gytje henholdsvis til 9 300 ± 300 B.P. og 9 720 ± 330 B.P. 

Son1 det fratngår av det anførte og av fig. 3, dekket isens største utbredelse 

i Eldre Dryas hele det mnrådet som var isfritt i Bølling. Isfratnstøtet i Yngre 

Dryas nådde nesten ut til kysten. Etter at isen trakk seg tilbake fra dette 

onwådet i slutten av Eldre Dryas, er det altså bare et stnalt kystbelte smn 

ikke har vært dekket av is. 

Fra det øvrige Sørvestlandet foreligger få sikre opplysninger on1 isens 

tilbaketrekning, og i dette mnrådet fins det kun 2 C-14 dateringer son1 går 

tilbake til Seinglasial tid, den ene fra Tingsager ved Lillesand i Aust-Agder, 

12 550 ± 200 B.P., den andre fra Høylandstnyr på Lista i Vest-Agder, 

l l 500 ± 300 B.P. Bjørn Andersen har undersøkt brerandtrinnene fra Sein

glasial tid på Sørlandet (Andersen 1960 b ). Han daterer Lista trinnet og 

Spangereidtrinnet til Eldste Dryas hovedsakelig ved en korrelasjon 1ned de 

eldre gotiglasiale randtrinnene i Sør-Sverige. Kristiansandtrinnet, hevder han, 

skriver seg fra on1 lag Eldre Dryas. Sørlandet var helt dekket av is under 

Listatrinnet og bare en s1nal kyststripe vest for lVIandal var åpen under 

Spangereidtrinnet. Sigurd Hansen hevder derin1ot at Lista- og Spangereid

trinnet kan tenkes å svare henholdsvis til Eldste og Eldre Dryas og at Kristian

sandtrinnet trolig ikke er en satnn1enhengende, synkron israndlinje (Hansen 

1961 ). 

Ifølge de 2 radiologiske dateringene var Tingsager ved Lillesand isfritt i 

Bølling og Lista isfritt i Allerød. Dette betyr at isen ikke har rykket fram 
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over Lillesandmnrådet i Eldre Dryas, 1nen en kan ikke avgjøre hvor langt 

innenfor Lillesand iskanten lå. 

Isens utbredelse so1n er 1narkert ved de store endetnorenene, raene, i YngTe 

Dryas er ganske godt kartlagt (fig. 4). I Østfold og Vestfold hvor raet er avsatt 

noen kilon1eter innenfor nåværende kyst, er det 1neget tydelig. Etter at det 

forsvinner i sjøen ved IVIølen i Vestfold, dukker det opp ved Arendal, fort

setter et stykke inn i landet gjennmn Agder og Rogaland og når ut til kysten 

igjen i Hordaland hvor det på ny forsvinner i sjøen. Ifølge lVIangerud er 

det noe usikkert om 1noreneforn1asjonen er synkron langs hele isfronten 

(lVlangerud 1970: 140). Disse ende1norenene utgjør et viktig kronologisk 

og geogTafisk holdepunkt for forståelsen av isens stadier i Seinglasial og 

Tidlig Postglasial tid. 

På nåværende forskningsstadiu1n foreligger det fren1deles ingen data smn 

kan fastslå hvor isfronten lå på Sørlandet i Allerød. Sett på bakgrunn av 

kli1naforbedringen og vegetasjonen på Lista i Allerød og den korte avstan

den 1nellmn kysten og raet, er det sannsynlig at isen i Allerød trakk seg et 

godt stykke tilbake innenfor raet. Oppbyggingen av raet viser også at det 

n1å være forårsaket av et eller flere isfran1støt. 

Derson1 vi ser på isavstneltingen i Østfold og Vestfold, viser det seg at raet 

er avsatt subn1arint unntatt i søndre del av Østfold og ved Larvik i Vestfold. 

Fra flere steder både innenfor og utenfor raet foreligger det C-14 dateringer, 

1nen ingen av disse er eldre enn Yngre Dryas. I Preboreal og Boreal tid rykte 

isen hurtig tilbake over hele Sør-Norge, og on1kring 6000 f.Kr. lå isfronten 

i indre strøk av Sør-Norge. 

For å bringe større klarhet i hvordan avs1neltingen kan ha vært i on1-

rådene sør for Bergen, skal vi først se litt på forholdene i Sverige hvor isens 

tilbaketrekning er godt kartlagt. Unntatt i visse stillstandsperioder har isen 

der hele tiden trukket seg tilbake, n1en n1indre i Eldre og Yngre Dryas enn i 

vanneperiodene Bølling og Allerøcl. En har ikke påvist at isen i Eldre og 

Yngre Dryas rykte fratn over tidligere isfrie mnråder slik son1 ved Bergen. 

Stillstandsperiodene i Sør-Sverige synes å san1svare n1ed isens fratnrykninger 

i Bergensmnråclet (lVIørner 1969, Tauber 1970). Isens tilbaketrekning ved 

Bergen og i Sør-Sverige følger forskjellige 1nønstre. Spørsn1ålet er on1 isens 
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Fig. 4. Palaeografisk kart over SØr-Norge slutten av Yngre Dryas. Etter lVIangerucl 1970. 

tilbaketrekning i Sør-Norge har fulgt et av de ovenfornevnte 1nønster eller 

en kombinasjon av begge. Vi kan slå fast at det foreligger for få undersøkel

ser til at dette kan avgjøres 1ned sikkerhet. Det er in1idlertid sannsynlig at 

avsn1eltingen på Sørvestlandet har fulgt et liknende n1ønster smn ved Bergen 

og at mnrådene Øst for Oslofjorden et liknende 1nønster son1 i Sør-Sverige. 
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Når elet gjelder den 1narine grense i Seinglasial tid, har vi få holdepunkter. 

Knut Fægri har vist at den n1arine grensen på Bø111lo lå ca. 32 n1 o.h., og på 

Jæren ca. 24 111 o.h. i Randaberg og ca. 19 111 o.h. på Tarangerhalvøya. 

Lenger sør på Jæren er den ikke fastlagt, noe so111 trolig skyldes at den her 

lå lågere enn seinere transgresjoner. Ifølge Hafsten var den seinglasiale 

1narine gTensen i Oslofjorclo11nåclet i hvert fall høyere enn 221 111, smn er 

den n1arine gTensen i Postglasial tid (Hafsten 1960: 454). Fra Seinglasial tid 

er elet påvist transgresjoner på Sørvestlanclet, og de er pollenanalytisk datert 

til Allerøcl. På Bøn1lo nådde den ca. 27 n1 o.h. På Jæren gikk Alvevatntrans

gresjonen opp til ca. 19 n1 o.h. i Randaberg, ca. 14 111 o.h. på Tanangerhalv

Øya og ca. 9 n1 o.h. ved Sele, 111en lenger sør er den ikke funnet, og den ligger 

her lågere enn Tapestransgresjonens nivå (Fægri 1940, 1953). I Vest-Agder 

er elet også påvist en transgTesjon son1 antakelig også skriver seg fra Allerøcl, 

111en elet er usikkert hvor høyt den nådde. På fig. 4 er havnivået i slutten 

av Yngre Dryas av111erket for enkelte steder i Sør-Norge, og det fra111går at 

elet varierte 111eget, f.eks. 220 n1 o.h. i indre deler av Oslofjorden, 20 n1 o.h. 

ved Fedafjorden i Vest-Agder. Den postglasiale n1arine grensen er on1kring 

140 111 o.h. ved Langesundsfjorden, ca. 55 111 o.h. ved Gri111stad, ca. 7,35 n1 o.h. 

ved Kristiansand, ca. 8 111 o.h. på Lista, ca. 9 n1 o.h. på Nord-Jæren og ca. 

11,5 n1 o.h. på Bømlo (Andersen 1960 a: 407, Hafsten 1960: 454-457). 

IVled utgangspunkt i vår proble111stilling er det viktig å få klarlagt hvilke 

0111råder isen ikke rykte fra111 over etter Bølling og Allerøcl. Isranden dannet 

den indre geografiske gTensen for isfrie o11nåder og havnivået den ytre gren

sen. Sett ut fra et arkeologisk synspunkt er de nevnte transgresjoner n1eget 

viktige fordi en 111å regne 1necl at langs kysten av Sørvestlandet har det vært 

strandbundne boplasser som er blitt utvasket eller overleiret av yngre av

setninger under Allerødtransgresjonen og seinere transgTesjo11er. Det fran1-

går av fig. 4 at på Sørvestlandet var det et bredt, isfritt kystbelte i Yngre 

Dryas og dermed også trolig i Allerøcl. I dette mnråclet skulle elet den11ecl 

være 111ulig å finne urørte boplasser fra YngTe Dryas og Allerød. Når det 

gjelder eventuelle boplasser fra Eldste Dryas, Bølling og Eldre Dryas, skulle 

det være større n1ulighet å finne den1 i de ytre kysto11nådene enn lenger 

inne i landet. 

142 



Paleolittiske og tidlig mesolittiske kulturer i Sør-Skandinavia sett i forhold 

til tidlig rnesolittiske kulturer iN orge 

Geografisk sett er Norge et randmnråde for 1nottakelse av ideer fra paleo

littiske kulturer i Europa. Vi ·:nå derfor forsøke å se de tidligste norske stein

alderkulturer på bakgrunn av de sørskandinaviske (fig. l). 

I yngre paleolittilnnn, ca. 35 000-8 300 f.Kr., var det flere jegerkulturer 

i Mellmn- og Vest-Europa, og i de yngste faser av Nlagdalenienkulturen, dvs. 

12-8 000 f.Kr., foregikk det en kraftig ekspansjon fra Vest- og Sørvest

Europa over det nordlige og vestlige Europa. Da isen begynte å trekke seg 

tilbake fra Sør-Skandinavia, levde 1nennesker like sør for Dan1nark. De nord

ligste kjente boplassene fra Eldste Dryas fins fra egnene mnkring Ha1nburg, 

den såkalte Ha1nburgkulturen, en arktisk jegerkultur som på jakt etter reins

dyr streifet rundt på tundraen like opp til iskanten. De viktigste redskaps

materialene var flint, reinsdyrhorn og dyreknokler. 

Fra Eldste Dryas, Bølling og Eldre Dryas kjenner en ingen boplasser fra 

Sør-Skandinavia, 1nen flere løsfunn viser at mennesket har vært der. En 

pilespiss av Han1burgkulturens type fra Eldste Dryas er funnet i Bjerlev, 

1nidtveis 1nellom Horsens og Vejle i Jylland, og fra Nliddelgrunden ved 

København er det fra1nkmn1net et tilskåret stykke reinsdyrhorn son1 er 

pollenanalytisk datert til Eldre Dryas (Becker 1969: 3-6, Andersen 1972: 

59-60). 

De første boplasser i Sør-Skandinavia er tidfestet til Allerød, den såkalte 

Brmn1nekulturen. Den har en ganske vid utbredelse og er blant annet kjent 

fra Brmnme, nordvest for Sorø på Vest-Sjælland, fra Segebro ved NlahnØ og 

fra Schles·wig-Holstein. J egerkulturens hovedredskapsformer er stikler, 

skrapere og pilespisser. Det er mulig at kulturen fortsetter inn i Yngre 

Dry as. 

Fra Sør-Skandinavia kjenner en ingen sikre boplasser fra Yngre Dryas, 1nen 

fra mnrådet NØ for Han1burg fins en rekke boplasser, Ahrensburgkulturen. 

Kulturen er utbredt fra Holland i vest til Vest-Polen i øst, og den er ei1 
typisk jegerkultur 1ned vekt på reinsclyrjakt. hnidlertid fins det i Sør

Skandanavia fra denne periode mange løsfunn av pilespisser og slagvåpen av 
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reinsdyrhorn, son1 til sa1n1nen utgjorde den tidligere Lyngbykulturen. Nyere 

forskning viser at disse redskapsfonnene neppe representerer en egen kultur, 

Lyngbykulturen, 1nen at de 1nå henføres enten til Brmntne- eller Ahrens

burgkulturen (Andersen 1972: 218-219). 

Klitnaforbedringen i Preboreal tid resulterte i at vi i denne perioden får 

en rekke boplasser n1ed sa1n1ne kulturpreg over et stort geogTafisk mnråde, 

Klosterlundkulturen. Den regnes for å være en proto lVIaglen1osekultur smn 

er utbredt over hele Nord-Europa, og den er kjent fra Øst-England (Star 

Carr), Dantnark (Klosterlund), Sør-Sverige (Henninge bostalle) og Nord

Tyskland (Pinnberg). Boplassene har ligget ved elver og sjøer, og økonmnien 

har vært basert på jakt og innsa1nling. Karakteristisk for kulturen er først 

og fre1nst et stort antall skrapere og 1nikrolitter, n1en også kniver, stikler, 

skive- og kjerneøkser inntar en viktig plass i redskapsn1aterialet. 

Den klassiske tnagletnoseknlturen fra Boreal tid regnes for å ha utviklet 

seg fra Klosterlundkulturen, og begge har stort sett den sa1nn1e utbredelse. 

Klassiske boplasser i Dann1ark er lVIullerup og Sværdborg. Boplassene ligger 

ved sjøer og elver både ved kysten og i innlandet, og en kjenner nå både 

smnmer- og vinterboplasser. l\1agletnosefolket utgjør en jeger- og satnler

kultur. Typiske redskapsfonner er 1nikrolitter og skiveskrapere. Kjerneøks, 

skiveøks, hjortesaksøks og fiskeredskaper son1 kroker, spyd og lyster smnt 

1nange redskaper av tre er også vanlige. 

I diskusjonen 0111 når de første 1nennesker kmn til Norge, er det 2 kul

turer son1 har stått sentralt: Kmnsakulturen i Finntnark og Fosnakulturen 

i områdene ved Oslofjorden og på kysten av Vestlandet, lVIøre og Trøndelag. 

Den bakre grensen for disse kulturene er ved nyere forskning satt til Pre

boreal og Boreal tid (Odner 1966, Hagen 1967). Tidfestelsen er hovedsake

lig bygd på usikre strandlinjedateringer og radiologiske dateringer. Fra 

Kmnsakulturen foreligger ingen C-14 dateringer, 1nens de eldste C-14 date

ringer av Fosnakulturen er fra Boreal tid. 

I de senere år er det undersøkt 3 høytliggende boplasser (ca. 150 111 o.h.) 

på Høgnipen, Degernes i Østfold. Det arkeologiske 1naterialet, spesielt det 

usedvanlig gode typeutvalget av n1ikrolitter: lansett-, trekant- og segment

fonnete, synes å plassere disse boplassene nær Tidlig l\!Iagle1nosekultur i Sør-
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Skandinavia, og dateringen kan antakelig settes til Tidlig Boreal tid. Høg

nipenboplassene er trolig de eldste smn er påvist i Norge. 

Det har vist seg vanskelig å knytte de eldste faser av Komsa- og Fosna

kulturen direkte til noen av de kjente 1nesolittiske kulturene i Nord-Europa. 

Anders Hagen hevder at Fosnakulturen muligens kan ha sitt opphav i det 

nå oversvømte Nordsjøfastlandet (Hagen 1967: 20). Knut Odner peker på 

at Fosna og Komsa er kystboplasser 1nens de paleolittiske og tidlig lnesolit

tiske jegergruppene, hvor en 1nå søke opprinnelsen til de norske lnesolit

tiske kulturene, er innlandskulturer. Han antar videre at Komsakulturen 

opprinnelig har oppstått som en spredning fra Fosna-området, og at opp

rinnelsen til Komsa- og Fosnakulturen må søkes i kystområdene på Nordsjø

fastlandet (fig. 2) (Odner 1966: 135-136). At det har levd jegergrupper i de 

nå oversvømte områder, viser bearbeidete beingjenstander som fiskebåter 

har fått i trålen flere steder i Nordsjøen (Sclnvabedissen 1951). 

Det er et omdiskutert spørsmål om Fosnakulturen fins på Sørvestlandet. 

Til nå har en i dette området ikke klart å påvise sikre Fosnaboplasser. Det 

har flere ganger vært hevdet at der ligger de tidligste steinalderboplassene 

under nåværende havnivå, og dette skal være årsaken til at boplasser av 

Fosnakulturen ikke er funnet. Bjørn lVIyhre har imidlertid vurdert de geo

logiske forhold og fastslått at det er ingenting i veien for å gjøre bop1assfunn 

fra både Preboreal, Boreal og Atlantisk tid på Sørvestlandet. Likeså har han 

påvist at helt fra Allerød skulle det være 1nuligheter for å finne strandbundne 

boplasser på Jæren nord for Reve (lVIyhre 1967: 36-37). 

I en artikkel om « Vistefunnets kronologiske stilling» har Egil 1\!Iikkelsen 

analysert flere boplassfunn fra Sørvest-Norge og satt de1n inn i en sørskandi

navisk sammenheng. Han hevder at det arkeologiske 1naterialet plasserer 

Legofunnet i Klepp og den eldste fase av bosetningen i Vistehåla ved Stavan

ger nær Yngre Maglemosekultur, Sværdborgfasen, i Sein Boreal tid (1\!Iikkel

sen 1970: 19, 35). Disse dateringene synes å vise at vi har innslag av 1\!Iagle

mosekulturen på Jæren i Boreal tid, og dersom dette er riktig, bidrar det til 

å kaste nytt lys over eldre steinalder i Norge. 

Som vist ovenfor, skulle naturforholdene allerede fra Eldste DryasjBølling 

ha vært gode nok til at mennesker kan ha holdt til på flere steder langs 
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kysten av Sør-Norge. Hva kan årsaken være til at vi i det arkeologiske tnate

rialet først kan påvise de første mennesker i Sør-Norge i PreborealjBoreal 

tid, dvs. 4-5000 år seinere enn i Sør-Skandinavia? Det kan ikke gis et en

tydig svar på dette spørsn1ålet, 1nen jeg tror at en av de viktigste årsakene 

ganske enkelt er at arkeologene ikke har søkt systetnatisk etter boplasser og 

Iøsfunn fra denne tiden. 

Refleksjoner omkring arkeologiske funn fra jxtleolittisk og tidlig mesolittisk 

tid i Sør-Norge 

Arkeologene synes å ha vært lite opptnerksomtne på isens utbredelse i 

YngTe Dryas og i tidligere perioder, og få har vurdert tnuligheten for men

nesker i Sør-Norge ut fra den kjensgjerning at mnråder på Sørvestlandet 

var isfrie gjennmn hele Seinglasial tid. De nye naturvitenskapelige forsk

ningsresultatene er uten tvil en utfordring for arkeologer til å stille nye 

spørsn1ål mn når de første 1nennesker kmn til Norge. Da vi fre1ndeles ikke 

kjenner sikre spor av mennesker i Sør-Norge fra paleolittisk tid, kan sjøl

sagt refleksjoner on1kring dette spørstnålet synes å være svært teoretiske. Jeg 

tror likevel at det på nåværende tidspunkt er berettiget fordi de foreliggende 

og kmn1nende geologiske og botaniske forskningsresultater 0111 Seinglasial 

tid vil framtvinge en bred arkeologisk analyse av problemet. 

Hvorfor er det sannsynlig at mennesket kom til Sør-Norge i Sein glasial 

tid? Det synes å være en naturlov at den sa1nme klin1aendring som tvinger 

en rekke dyrearter tilbake, begunstiger andre, og slike endringer i natur

lniljøet får store følger for 1nenneskets tilpasning. Noen menneskegrupper 

klarer å tilpasse seg de nye naturforholdene, andre bukker under og andre 

søker etter nye omgivelser. Selv om isen trakk seg tilbake fra Darunark og 

Skåne i Eldste Dryas, viser knokkelfunn at det var arktisk fauna i de tre 

Dryasperiodene i Sør-Skandinavia, 111en det er usikkert om det var arktisk 

fauna gjennom hele Bølling og Allerød. Son1 en følge av isavstneltingen er 

det ritnelig å anta at de arktiske dyrene etter hvert fikk større geografisk 

utbredelse. Isens tilbaketrekning skapte nye økologiske muligheter for en 

arktisk fauna i Sør-Norge. De tidligere on1talte knokkelfunn fra Blomvåg 
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ved Bergen viser at reinsdyr, hval og fugler vandret inn allerede i Eldste 

Dryas j Bølling. Det er derfor grunn til å tro at klimaendringen i Eldste Dryas, 

Bølling og Allerød lliedførte at paleolittiske jegergrupper i Sør-Skandinavia, 

for delvis å kunne opprettholde sin tilpasning, vandret inn i nye jaktlliarker 

etter hvert som isen trakk seg tilbake. 

Når det gjelder hvilken vei paleolittiske jegergrupper kan ha kOllilliet til 

Sør-Norge, foreligger det flere muligheter. Isens utbredelse i Sør-Sverige og 

rundt Oslofjorden, iallfall i de første periodene i Seinglasial tid, gjorde det 

vanskelig for lliennesket å ta seg fralli gjennmli Sør-Sverige til isfrie Olliråder 

i Sør-Norge. Den lliest sannsynlige innfallsveien synes derfor å ha gått over 

Jylland og Nordsjøfastlandet. I dag kan det se ut son1 Kattegat og Nord

sjøen dannet en hindring for lliennesker og dyr til å kOllillie over til Norge. 

JVIen som det framgår av fig. 2 var avstanden lliellmli N ordsjøfastlandet og 

Norge ikke særlig stor og trolig var store deler av disse sjØmlirådene og Den 

norske rennen islagt Olli vinteren i Dryasperiodene, og denlied kunne de ta 

seg fra1li over isen. En kan også regne llied at de kan ha benyttet drivis og 

drivtØnlllier til å ta seg over på, og mange dyr har sikkert delvis svømt over. 

Det kan heller ikke utelukkes at jegergruppene har hatt båter. Jegerne skulle 

ikke kmlillie så svært langt ut fra Nordsjøfastlandet før de i klarvær kunne 

se innlandsisen i Sør-Norge. 

De første lliennesker som kmli til Sør-Norge, kmli ikke til Olliråder hvor 

det var mangel på kjente råstoff til redskapstilvirkning. I strandkanten lå 

det flint SOlli i tidens løp var blitt transportert llied drivis fra Skåne og Dan

mark, og faunaen ga råmaterialer til å tildanne redskaper av horn og bein. 

Til tross for få data kan vi sette opp visse retningslinjer SOlli utgangspunkt 

for hvor en llied størst sannsynlighet kan vente å finne spor etter n1ulige 

paleolittiske jegergrupper. Smli vist ovenfor, er det i Agder, Rogaland og 

Hordaland en har størst lliulighet til å oppdage boplasser, og en kan vente 

å finne den1 ved datidens strand, ved elver og sjøer. Kystområdene peker 

seg ut SOlli spesielt viktige fordi det er grunn til å anta at jegergruppene har 

hatt en mer stasjonær bosetning der enn inne i landet. Jeg tror illiidlertid 

ikke en kan gjøre seg forhåpninger Olli å finne svært mange boplasser fra 

denne tiden. For det første har det trolig ikke vært store jegergrupper i Sør-
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Norge på den tiden, for det andre er kulturlaget på boplassene svært tynt 

på grunn av at jegerne var lite stasjonære, for det tredje er sikkert n1ange 

boplasser blitt utslettet av erosjon i tidens løp. lVIen sett på bakgrunn av at 

det her dreier seg on1 store geografiske onwåder, vil antall boplasser totalt 

sett likevel være høyt. Av redskaper son1 en kan vente å finne på disse bo

plassene, kan det nevnes f.eks. pilespisser, skrapere og kniver av flint, økser 

av reinsdyrhorn sallit harpuner av bein. 

Enkelte områder var isfrie i Bølling og Allerød, n1ens de i henholdsvis 

Eldre og Yngre Dryas igjen var dekket av is. Under isens bevegelse har den 

i disse Ollirådene gravd og ført n1ed seg løsmateriale slik at her vil det være 

små n1uligheter til å finne boplasser. I gunstigste tilfeller kan det illiidlertid 

tenkes at en også på slike steder kan finne intakte boplasser son1 for eksellipel 

ligger på lesiden av fjellknauser og er blitt overleiret av yngre avsetninger. 

I de aktuelle Ollirådene skulle det også være lliulighet for å finne gjenstan

der av flint, horn og bein SOlli enten er n1istet eller ført dit av isen, elver o.l. 

De paleolittiske jegergruppene var lite stasjonære. De har fulgt dyrenes 

vandringer over store Olliråder, n1en trolig har de vendt tilbake til sallin1e 

sted noen lliåneder hvert år. For det er grunn til å reg11e llied at de har ut

nyttet forskjellige nisjer etter årstidene og at reinsdyr og sjødyr har vært 

svært viktige ressurser. 

Til nå er det ikke kjent sikre boplasser fra Seinglasial eller Preboreal tid 

i Sør-Norge, og et viktig spørslliål er Olli det i de arkeologiske lliuseene alle

rede ligger funn fra denne tiden og venter på nye undersøkelser. Det kan 

nevnes at i steinaldermaterialet fra lVIøre og Sørvestlandet fins flere red

skapsfonlier SOlli har et paleolittisk preg, f.eks. pilespisser son1 står nær Lyng

bytypen, harpuner og redskaper av horn (fig. 5). På nåværende forsknings

stadiulli er det vanskelig å avgjøre hva disse forn1ene representerer. En kan 

ikke utelukke at de er rester av paleolittiske og tidlig lliesolittiske kulturer 

eller at det dreier seg Olli reliktfonlier. Tiden skulle iallfall være inne til å 

ta opp dette lliaterialet til ny undersøkelse. 

De boplasser SOlli vi kjenner fra Seinglasial og Preboreal tid i Sør-Skandi

navia, er innlandsboplasser. Det er nærliggende å tro at jegergrupper også 

har utnyttet ressurser i havet langs kysten av Nordsjøfastlandet. I dette Olli-
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Fig. 5. Stortannet harpun av hjortetakk fra SØgne, Vest
Agder. Y2· Formen kjennes fra Hamburg- og lVIaglemose
kulturen. 2 pilespisser som står nær Lyngbytypen fra 
Yngre Dryas, henholdsvis fra Nordlandet ved Kristiansund 

og Snik, Avaldsnes i Rogaland. 1/ 1· 

rådet n1å det tidlig ha utviklet seg kystkulturer so1n uten særlige vansker 

kunne ha tilpasset seg på norskekysten. Det hersker liten tvil om at NordsjØ

fastlandet er et nøkkelonwåde ikke bare for å forstå Fosna- og Kmnsakul

turen, men hele kulturutviklingen i Seinglasial og Tidlig Postglasial tid. Da 

dette mnrådet er oversvø1nt av Nordsjøen, vil det være vanskelig å fram

bringe opplysninger on1 disse jegergruppene, 1nen en gang i blant kmnn1er 

det arkeologiske funn for dagen. Fiskere fra Egersund og Flekkefjord har 

meddelt 1neg at under fiske i Nordsjøen har de i trålen fått flint og be-
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arbeidete beingjenstander som de dessverre ikke har tatt vare på. Det er 

grunn til å tro at den store aktiviteten, da særlig på oljesektoren, som fore

går i Nordsjøen i dag, vil kunne fran1skaffe nye funn fra disse jegergruppene. 

I det foregående har vi vurdert 1nuligheten for arkeologiske funn fra 

Seinglasial og Tidlig Postglasial tid, 1nen etter 1nitt skjønn er det liten grunn 

til å sette den bakre grensen for 1nennesker i Norge til Seinglasial tid. Fra 

Fjøsanger ved Bergen har ] an 1\!Iangerud undersøkt 1narine seditnenter smn 

viste seg å inneholde knokler av sel, trestykke av gran, rester av mollusker, 

foratniniferer og pollen av furu, gran, bjørk, ahn og hassel. JVIangerud 

daterer sedimentene ut fra pollenanalysen til slutten av siste Interglasial tid, 

Een1, omkring 70 000 B.P. I Norge er dette det første pollendiagra1n1net smn 

viser et interglasialt klin1a og en høyere alder enn Seinglasial tid (lVIangerud 

1970). O. Fr. Bergersen og K. Garnes har foretatt undersøkelser av sub

morene sedimenter i Gudbrandsdalen og hevder at sedin1entene sannsynligvis 

er avsatt i en Interstadial periode. På grunnlag av 2 C-14 dateringer av 

matnmutknokler og geologiske observasjoner tnener de at Gudbrandsdalen 

var isfri i det minste i en del av tiden 30 000-24 000 B.P. (Bergersen og 

Garnes 1971 ). Dette er et oppsiktsvekkende resultat. Dersmn det er riktig, 

vil det ikke bare få store konsekvenser for oppfatningen av siste istids forløp, 

1nen det åpner også nye perspektiver for arkeologiske refleksjoner o1n de 

første mennesker i Norge. 

Fra siste Interglasial tid foreligger et viktig knokkelfunn fra Hollerup, 

sørvest for Randers i Dann1ark. Det dreier seg om rådyrknokler smn jegere 

har knust på en karakteristisk tnåte for å få tak i 1nargen (Brønsted 1966: 21 ). 

I Sør-Jylland, ved Christiansfeld, er det dessuten nylig kommet for dagen 

bearbeidete flintstykker i morenemasser, og geologer hevder på grunnlag av 

funnomstendighetene at gjenstandene skriver seg fra Interglasialtiden, Hol

stein, ca. 240 000 B.P. eller siste Interglasial tid, Een1, 95 000-70 000 B.P. 

Dersom en samn1enholder de kvartærgeologiske forskningsresultatene n1ed 

de nevnte arkeologiske funn fra Dantnark, viser det at en ikke bør være 

fremmed for tanken om å gjøre funn etter n1ennesker både fra siste Inter

glasial tid og fra Interstadialperiodene under siste istid i Norge. 

På grunn av den geografiske beliggenhet peker Agder og Rogaland seg 
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ut som spesielt interessant undersøkelsesmnråde hvor en tned stor sannsyn

lighet kan finne spor etter mennesker fra paleolittiske og tidlig tnesolittiske 

kulturer. Det er vårt håp at det i dette on1rådet snart vil bli foretatt natur

vitenskapelige undersøkelser smn kan fastslå både isranden og havnivåets 

stilling i Seinglasial og Tidlig Postglasial tid, og sotn kan danne grunnlaget 

for en systetnatisk, arkeologisk undersøkelse. 

SUNilviARY 

The recent results of research "ivithin natural science on the Late Glacial 

and Early Post-Glacial period have precipitated the discussion as to when 

the first man set foot in Norway. 

The majority of Quaternary-period geologists and botanists estitnate that 

Norway was c01npletely covered by ice during the last Glacial period. The 

tin1e after the cmnplete Glacial period, fron1 c. 13 000 B.P., is divided into 

the Late Glacial and the Post Glacial period (fig. l). Jæren is probably the 

first area to becmne free of ice in South-Norway, 13 150 ± 300 B.P., and 

pollen analyses frmn there show that there was an arctic clitnate and tundra 

vegetation in the Dryas stadials, a sub-arctic clin1ate and park tundra in the 

Bølling and Allerød interstadials, and a tetnperate clin1ate and forests in 

the Preboreal and Boreal zones. 

In the Late Glacial and Early Post-Glacial period there was land between 

Dentnark and England, the North Sea Continent (fig. 2). 

It is established that in the areas surrounding Bergen the icefront retreated 

from the coast in the Oldest Dryas and Bølling and that it advanced in the 

Older Dryas. In the Allerød the ice again retreated to about 80 kn1 from 

the coast, and in the Y o unger Dryas it aclvanced once tnore ahnost to the 

coast (fig. 3). 

For the remaining Southwest-Norway there is little infonnation at hand 

concerning the glacial retreat. According to radiocarbon datings Lillesand 

in Aust-Agder was free of ice in the Bølling, and Lista in Vest-Agder free 
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of ice in the Allerød. The distribution of ice in the Younger Dryas is de

fined by the large endmoraines, the Ra (fig. 4). One cannot ascertain where 

the ice-front ,,vas located in the Bølling, Older Dryas and Allerød, but it is 

probable that in Southwest-Norway it lay within the Ra. 

Fig. 4 illustrates that in Southwest-Norway there was a wide ice free 

coastal belt in the Younger Dryas and therefore probably also in the Allerød. 

In this area it should be possible to find undisturbed sites from the Younger 

Dryas and Allerød. Concerning possible sites from the Oldest Dryas, Bølling 

and Older Dryas, there should be a greater possibility of finding them in 

the outlying coastal areas than further inland. 

The reason that the first human being apparently arrived 4-5000 years 

later to Norway than to South-Scandinavia, seems perhaps to arise from 

the fact that archeologists have not systematically searched for stray finds 

and sites from the Late Glacial period (fig. l). 

There are reasons to believe that climatic changes in the Oldest Dryas, 

Bølling and Allerød forced the paleolithic hunter groups in South-Scandi

navia-partly in order to maintain their adaptability-to wander into new 

hunting grounds gradually as the ice retreated. The retreat of the glacier 

created new ecological possibilities for both arctic fauna and hunting groups 

in South-Norway. Among the Norwegian Stone Age finds are several artifacts 

of paleolithic character, but it is difficult to decide at present if these 

actually represent paleolithic settlements (fig. 5). The immigration to South

Norway was likely to have advanced across the North Sea Continent. I believe 

that it will be merely a n1atter of time befare paleolithic sites are discovered. 

Recent Quaternary investigations show too, that the basic natural con

ditions in South-Norway were conducive to man as early as the last Inter

glacial period, Eem, c. 95 000-70 000 B.P. 
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Oddmunn Farbregd: 

KOLGROPER OG J(ELTARTIDSPROBLEJ\1 

Ved utgravingar på jernalders gravfelt i Trøndelagsmnrådet i seinare år har 

det stadig kon1e for dagen små groper nedskorne i undergrunnen under eller 

ved gravhaugar. Gropene inneheld smn regel berre kolblanda jord og 

skjørbrent stein. Unntaksvis kan det finnast stnå beinrestar i slike groper. 

Så utbreidd so1n dette fenmnenet viste seg å vera, vart det etter kvart 

stadig tneir vesentleg å finne ut kva funksjon desse gropene har hatt, og 

avklare om dei kunne fortelle noe mn gTavleggingane dei var tilknytt. 

Utgangshypotesen var at kolgropene representerte spor etter rituelle hand

lingar i satnband tned oppføring av dei gravn1inna som gropene fanst satnan 

med. Under nemningar smn «offergroper», «koke groper» og «bål plassar» 

har kolgropene på gravfelt smn oftast blitt oppfatta på denne tnåten. 1 

Etter dette skulle derfor C-14-dateringar av kolgroper kunne vera ei hjelp 

til tidfesting av gTaver dei tilhØrte, dersmn gTavene ikkje kunne daterast 

direkte. Dateringar smn vart gjort ut frå slike føresetnader ga uventa resultat, 

som så førte til heilt andre probletnstillingar. l\,fed ein serie nye dateringar 

kan ein påvise at kolgropene vanlegvis ikkje er san1tidige n1ed gravene, tnen 

er sjølstendige anlegg frå eit heilt bestetnt tidsrom, etter dateringstendensen 

å dØtnme. Som gnu1nlag for ei nærare vurdering av dei enkle gropene følger 

ei liste over dei son1 er daterte. Kart fig. l. 

l. Vang) 0jJjxlal1 SØr-TrØndelag. 
Trass i ein god del graving på det store gravfeltet på Vang, er det ikkje sikkert påvist 

gravanlegg frå eldre jernalder der.2 - Haug 21 l var ca. lO m vid og ca. 0,7 m hØg. På 
grunn av gammal plyndring fanst berre spreidde restar av gravgods. Ei jernsaks kunne 
daterast til ca. 600-900 e.Kr. I den lyse sanden under haugen var nedskore ei rund grop 
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Fig. l. Kart over daterte groper. 

ca. 0,5 m vid, og 0,2 m djup. Gropa inneheldt mØrk jord og inntil nevestor stein, forutan 
kol i botnen og langs kantane. Noen Ørsmå kvite gryner kan ha vore restar av brente bein. 
- C-14-datering på gropa: 280 e.Kr. ± 70. (Museumsnr. T. 18756q. Dateringsnr. T-845.) 

2-3. A) Snillfjord) Hemne) SØr-TrØndelag. 
Haug 8 var delvis utjamna ved dyrkingsarbeid, men hadde ei kraftig ranclgrØft som 

viste omkrinsen og ein diameter ca. 13 m. :Midt i haugen fanst restar av ei steinkiste som 
kunne vera frå eldre jernalder eller tidleg bronsealder. Kista hadde vore omgitt av ei regel
messig røys ca. 6 m vid. Over og omkring dette primære gravanlegget hadde det så blitt 
bygd ein stØrre jordhaug, markert med randgrØfta. Noen båtnaglar og ein pilespiss tydde 
på at ei ny grav var lagt der i vikingtid, truleg samstundes med at haugen vart påbygd. 
(Datering på kol heilt i botnen av randgrØfta: 710 e.Kr. ± 70. IVIuseumsnr. T. 19028 d. 
Dateringsnr. T-1288.) 

Utanfor kanten av den primære rØysa, men dekt av den sekundære haugen, var ei grop 
ca. 0,7 X 1,0 m vid, ca. 0,3 m djup, nedskoren i botngrusen. Innhaldet var stein og sterkt 
kolblanda jord. Datering: 280 e.Kr. ± 70. (I'vluseumsnr. T. 19028 e. Dateringsnr. T-988.) 
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Ca. 6 m utanfor grØfta kring haug 8 fanst ei liknande grop med kol og stein, ca. O, 7 m 
vid og ca. 0,3 m djup. Her var det ingen spor etter gravanlegg over. Datering: 90 e.Kr. 
± 90. (Museumsnr. T. 19029 b. Dateringsnr. T-990.) 

På same gravfeltet fanst restar av andre gravanlegg frå vikingtid. Utanom clesse, og 
utan spor av tilknytning til graver eller andre fornminne, fanst minst 20 kolgroper spreicld 
under flat mark.3 

4-6. Kvello1 Vuku 1 Verdal1 Nord-TrØndelag. 
Ein ca. 25 m vid og ca. 3 m hØg gravhaug, «Stallhaugen», var bygd over ei kjernerØys 

som innehelclt ei steinkistegrav. Gravgodset omfatta eit spydpar, kniv, skjoldhandtak, 
beltestein og ein gullfingen-ing. Grava kan daterast til ca. 350-450 e.Kr.3b 

Av lagdelinga såg det ut til at ein mindre haug først hadde vare bygd over kjernerØysa 
og grava. Denne indre, primære haugen hadde vare ca. l O m vid og ca. 2 m hØg. Det kunne 
ikkje påvisast sekundære graver i samband med den vidare påbygginga av haugen. Der
imot fanst tre groper i undergrunnen. Dei låg nettopp i kanten av den primære haugen, 
på ei bogeline som markerte omkrinsen. Eit slikt arrangement syntest å tilseie at dei hadde 
blitt plassert der fØrst da omkrinsen av primærhaugen var gitt, og at gropene da enten 
var samtidige med, eller yngre enn steinkistegrava i sentrum. Ved utgravinga var elet ikkje 
mogleg å sjå om gropene var skorne ned i auren gjennom kanten av haugen, eller var 
dekt av denne. 

Dei tre gropene inneheldt kolblanda jord, stein og små restar av brente bein. I grop A 
kunne det samlast opp 3 gram bein, i clei andre mindre. Grop A, som var dekt av ein flat 
rullestein, målte ca. 0,8 m i tverrmål og var ca. 0,2 m djup. Datering: 70 f.Kr. ± 90. 
(.Museumsnr. T. 19008 b. Dateringsnr. T-987.) Grop B var ca. 0,7 m vid og ca. 0,2 m djup. 
Datering: O e.Kr. ± 80. (lVfuseumsnr. T. 19008 c. Dateringsnr. T-1120.) Grop C var ca. 
0,6 m vid og 0,15 m djup. Datering: 230 e.Kr. ± 100. (Museumsnr. T. 19008 el. Daterings
nr. T-1121.) 

Dateringane viser at i alle fall grop A og B skulle vera avgjort eldre enn sentralgrava 
og primærhaugen. At plasseringa av små anlegg under flat mark fell saman med periferien 
av ein yngre haug, verkar merkeleg. Forklaringa kan vera den at steinkista var lagt inntil 
ein ca. l m3 stor jordfast stein, og at primærhaugen såleis kom til å omgi denne steinen. 
Dei eldre flatmarksanlegga har også vare plassert i eit visst hØve til denne same steinen. 
Enkle branngravsanlegg frå tidleg jernalder er ticllegare stundom funne omkring jord
faste steinar.4 

7. Vie 1 Grong) Nord-TrØndelag. 
Under ein ca. 0,5 m hØg langhaug, ca. 20 X 5 m i tverrmål, vart det ikkje funne noe 

eigenleg gravanlegg. På eit par stader låg elet morkne trerestar i botnen. Langhaugforma 
gjorde ei datering til yngre jernalder sannsynleg. Ein må likevel vera merksam på at lang
hangar stundom berre kan vera attliggande skalkar av Øydelagte rundhaugar, - noe som 
ikkje let seg kontrollere i dette tilfellet. 

Under haugen, ved den eine enden, låg ei oval steinlegning, ca. 2 X l m vid. Denne 
dekte over ei ca. 0,1 m djup grop som innehelclt kol og noen små klumpar brent leire, 
men ingen beinrestar. Langs ytterkanten av steinlegninga og gropa, men ikkje i botnen, 
var sanden omkring raudfarga av eldpåverknacl. Datering: 170 f.Kr. ± 80. (Museums
nr. T. 18982 b. Dateringsnr. T-1125.) 
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8. LØ) lvlære) Sparbu) Nord-TrØndelag. 
Ein ca. Il m vid og ca. l m hØg rundhaug inneheldt ei delvis plyndra båtgrav. Om

kring to tusen båtnaglar viste båtens form og plassering. Båten hadde vore delvis ned
graven i undergrunnen, og nådde tvers gjennom haugen. SjØlve grava hadde lege midt i 
båten. Ein jernkjel og eit bronsefat forutan andre restar av gravgodset ga ei datering 
til yngre vikingtid. 

Ca. l m utanfor båten var ei ca. 0,8 m vid og 0,25 m djup grop nedskoren i haug
botnen. Innhalclet var stein og kolblanda jord. Datering: 480 e.Kr. ± 80. (Museums
nr. T. 18981 u. Dateringsnr. T-1123.) 

9. Hallingen) Aukra) iVIØre og Romsdal. 
I toppen av ein naturhaug, ca. Il X 9 m vid og 1,5 m hØg, var elet laga ei ca. 0,3 m hØg 

påbygging av stein og jord. Dette påbygde laget omga ei hellekiste som inneheldt mellom 
anna eit spannforma leirkar og fire enkle bØylespenner av bronse. Grava er truleg frå 
400-talet e.Kr.5 - Ca. 0,5 m utanfor kista var det neclgrave ei ca. 0,5 m vid og ca. 0,2 m 
djup grop som inneheldt stein og nokså reint trekol. Datering: 370 f.Kr. ± 70. (Museums
nr. T. 19096 j. Dateringsnr. T-1287.) 

10. Sund) InderØ)') Nord-TrØndelag. 
På ein morenerygg der det finst gravhaugar frå jernalder, kom det for dagen ei samling 

nokså godt bevarte restar av menneskeskjelett, ca. 0,2 m under marka. Minst eit dusin 
individ var gravlagt her, clei fleste i ein konsentrasjon. Dei andre skjeletta låg spreidd 
eit par meter ifrå. Det einaste gjenstanclsfundet var ei primitiv beinnål i den store knok
kelhaugen. Nåla aleine ga ikkje noe sikkert haldepunkt for datering. To C-14-dateringar 
av menneskebein ga som resultat 1350 f.Kr. ± 100 og 950 f.Kr. ± 90. (Dateringsnr. T-747 
og T-881.) 

Beinsamlingane låg i eit område som var omgitt av ei sirkelforma grØft, ca. 0,5 m brei 
og ca. 0,5 m djup, og med ein diameter ca. 12 m. GrØfta kan ha vore kantmarkering til 
ei forsvunnen rØys eller ein haug over gravene. Like innanfor grØfta fanst også ei ca. 
2 X l m vid og ca. 0,5 m djup grop i undergrunnen. Gropa inneheldt kolblanda jord, 
og stein. Ei eventuell rØys over gravene skulle også ha dekt gropa, og gropa skulle såleis 
vanskeleg vera yngre enn clei siste gTavleggingane. Datering på kol frå gropa: 1000 f.Kr. 
± 70. (Museumsnr. T. 18863. Dateringsnr. T-925.) 

I tillegg til desse gropene frå utgravingar som eg sjØl har utfØrt, er elet av interesse å 
trekke inn tidlegare funn og dateringar. 

11. Sem,) Snåsa) Nord-TrØndelag. 
Ved undersØking av ei steinaldersgrav, som inneheldt ei båtØks, vart ei grop med kol 

og stein oppdaga ca. 4 m utanfor grava. Gropa var uregelmessig rund, ca. l m vid og ca. 
0,3 m djup.6 Datering på gropa: 350 e.Kr. ± 100. (Dateringsnr. T-191.) - Ca. 100 m frå 
funnstaden ligg jernalclers gravhaugar. 

12. Egge) Steinkjer) Nord-TrØndelag. 
Haug 25 på elet store gravfeltet var ein av clei karakteristiske flate steinkrinsane, 19 m i 

tverrmål. Trass i manglande gravutstyr til datering, gir forma på gravanlegget grunn til 
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ei tidfesting ca. l 00-300 e.Kr. - I undergrunnen under haugen fanst fleire kolsamlingar. 
Oppi ei av desse, tolka som eldstad, låg ein spydspiss av skifer. Datering på kolet: 150 f.Kr. 
± 100.7 (Dateringsnr. T-192.) 

13. Kirkeslwtval) SlwtvaL Nedre StjØrdal) Nord-TrØndelag. 
Ei uregelmessig rund rØys med tverrmål 14-15 m og hØgd ca. 0,5 m vart i 1963 ut

graven av cand. mag. Odel Ertsaas. På botnen i sentrum, innanfor ein steinring ca. 4,5 m 
vid, låg eit tynt brannflak (ca. l m2) under ei opphoping av skjØrbrent stein. Noe grav
gods fanst ikkje, berre små beinrestar. 

lVIeir perifert i rØysbotnen fanst fem groper med kol og små beinrestar. SkjØrbrent 
stein fant både i og som pakning over gropene. Nr. 3 av clesse anlegga har fått ei datering 
310 f.Kr. ± 90. (Dateringsnr. T-538.) 

Etter denne gjennotligangen av daterte gToper er det naturleg å minne 

orr1 eit par sider ved dateringstlietoden. C-14-dateringar har sine statistiske 

feilmarginar. ] an1tover vil alderen på ei av tre prøver ligge utanfor de i 

oppførte pluss-tliinus-verdiane. Denne feilkjelda har likevel tliindre betyd

ning i den aktuelle satlianhengen. Her er det vesentleg konsentrasjonen og 

den generelle tendensen i dateringane som er av interesse. 

Eit anna probletli SOlli ein i seinare tid har begynt å få oversyn over, er 

misvising ved «C-14-år» i høve til kalenderår, på grunn av varierande C-14-

innhald i atmosfæren gjennotli tidene. Ved hjelp av dendrokronologi kan 

ein no justere («kalibrere») C-14-dateringar i så tnåte. For perioden son1 her 

er aktuell, ca. !100 f.Kr.-ca. 500 e.Kr. gjer denne feilen seg lite gjeldande. 8 

Derfor skulle dei gjennomgåtte clateringane (n1ecl unntak av nr. 10) kunne 

brukast direkte. lVIed ei svak forenkling av kalibreringsprobletna kan date

ringsresultata oppstillast i eit skjetna SOlli fig. 2. 

Av dateringane fell ei i bronsealder, og 12 i eldre jernalder. Desse siste 

synest (med eit lite avvik) å tilhøre den ticllege jernalderen før ca. 300 e.Kr., 

ein periode som i storparten av Trøndelag har vore n1erkeleg funntom. 

Berre i tre tilfelle (nr. 2, l O og 13) ser det ut til at grop og over- eller nær

liggancle gravanlegg kan vera noenlunde satlitidige. 10 groper må nokså 

tilfeldig ha blitt liggande inntil graver frå heilt andre tider, som regel fleire 

hundre år yngre. Vi tnå ela oppfatte dei aller fleste gropene smn sjølstendige 

anlegg, og ikkje son1 rituelle bi-anlegg til graver. 

Trass i cletaljskilnader ved gTopanlegga og clateringane av dei, finn vi 

gjennomgåande fellestrekk som tenderer tliot eit bestetnt tnønster. Gropene 

158 
Fig. 2. Dateringar på groper i hØve til dateringar 

på gravanlegg over eller ved gropene. 
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har eit minste tverrmål opp til l m, og ei djupn minst 0,1 m. Med unntak 

av nr. 7, og visstnok også nr. 12 og 13, er dei gryteforma. Alle blir dei kalla 

gTopeT her. Ei markert avgrensing og ei viss djupne skil dei ut frå kollag og 

kolflak. - Av dei 13 gropene er 9 eigenlege kolgToper) der ein ikkje har 

påvislege beinrestar. I dei 4 andre er det svært små beinrestar. 

Kva er så desse gropene for slag anlegg, kva funksjon har dei hatt? Ein må 

vedgå at dei liknar mye på kokegroper jeldstader frå førhistoriske buplassar.9 

Men berre ved gropa nr. 12 vart det observert moglege buplass-spor. Alle 

gropene er derirnot funne på stader som vaTt brukt som gravplassar i jern

aldeTen. 

Enkle anlegg som kolgroper har tidlegere vore lite påakta, og det kan vera 

nokså tilfeldig om dei er nemnt i funnrapportar. 10 Det er likevel kjent ein 

del kolgroper i Søraust-Norge, i midtre og sørlege deler av Sverige, på Born

holm og i Nord-Tyskland. I desse områda finst dei på gravfelt saman med 

branngraver frå nettopp den tidlege delen av jernalderen som dateringane i 

Trøndelag viser til. I Danmark og på Vestlandet er de i visstnok mindre 

kjent.11 

Ein kan vanskeleg unngå å sjå den store likskapen mellom kolgroper og 

eit spesielt slags branngraver, nernleg branngroper. Skilnaden mellom ei 

kolgrop og ei branngrop er at den siste inneheld brente bein, og dermed 

kan seiast å vera ei grav. Ein viktig ting å merke seg er at beinmengda i 

branngraver kan variere frå fleire kilo ned til noen få gram. Gjennom

gåande har det vist seg at av vaksne individ blir det større mengd brente 

bein enn av småbarn.12 Men denne faktoren gir likevel ikkje heile for

klaringa på varierande beinmengd i større samanheng. Effektiviteten og 

metoden ved lik brenninga må truleg ha gjort sterkt utslag. 

Ved si omfattande undersøking av gravfeltet på Bråten /Veien på Ringe

rike i 1870 gjorde O. Rygh viktige observasjonar. Han våga også å trekke 

nærliggande konklusjonar. Seinare tids forskning synest likevel ikkje å ha 

sett den fulle rekkevidda av Ryghs gravingsresultat. - Av 66 hangar som 

Rygh undersøkte, mangla heile 18 spor av bein, medan kolsamlingar i groper 

eller flate lag var vanlege. 

Gravene som kunne påvisast, var svært ofte enkle branngraver med 
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spaTSanlt utstyr og varierande, ofte s1nå beinn1engder. Dei fleste gravene til

hørte rmnartid. lVIellon1 branngraver n1ed s1nå beinbitar, og kolsa1nlingar 

utan bein, n1einte Rygh at det truleg var berre ein gTadsskilnad, beste1nt av 

brenningseffektivitet. Ei forklaring av dei beinfrie gravhaugane son1 keno

tafar hadde han n1indre tiltru til. 13 

Smn kenotafar tolkar deri1not C. J. Becker ein del hangar på den sør

jydske gravplassen ÅlTe frå tidleg keltartid. I dei yngste haugane her står 

ne1nleg gravurnene to1n1ne for bein. - Like rin1eleg er det vel å sjå dette 

fenmnenet son1 utslag av ei endring i likbrenningsskikken, så det rett og 

slett ikkje har vore bein igjen å gTavlegge. At gravplassen gjekk av bruk 

etter desse beintom1ne gravene, kan ha san1anheng nettopp 1ned ei slik end

ring i gravskikken. Busetninga i mnrådet viser ikkje eit tilsvarande avbrott 

smn gravplassen.14 - Eit liknande tilfelle av beintom1ne gravurner er kjent 

frå Sjogestad i bstergotland. U tgravaren 1neinte her det neppe kunne vera 

tale on1 kenotafar. 15 

Den førrmnerske jernalderen i Norden - keltartid - er generelt kjenne

teikna av ein spartansk gTavskikk 1ned 1nange variantar. Frå 1nidten av 

bronsealderen, da likbrenning vann innpass og fortrengte skjelettgravleg

ging, skjer det stadig ei forenkling i dødemnsorga. I austlege deler av Skan

dinavia finn vi i keltartid branngroper og brannflak utan gravgods og n1ed 

beinrestar spreidcl i bålmørja. Dette er likbrenningstanken ført ut i sin ytste 

konsekvens, ifølge K. Stjerna.16 

Reint teoretisk er elet ikkje vanskeleg å tenke seg utviklinga eit steg viclare: 

Ei rein tilinkjegjering av leivningane etter den døde. Dette kunne vel ha 

skjedd ved ein velutvikla og on1stencleleg brenningsprosess. Eller ein kan 

tenke seg at beinrestar frå bålet har blitt knust til støv og strødd for vind 

eller på vatn, til døn1es. - lVIot slike synspunkt har G. Sverdrup påpeika at 

det i likbrenningsførestillingane 1nå ha vore vesentleg å ta vare på brentbein

restar og gravlegge clei. l\1en hans grunnlag synest å vera funn son1 er blitt 

aksejJtert som gravanlegg nettojJjJ fordi dei inneheld beinrestm·) mn ikkje 

gravgods.17 

Ein kan da vanskeleg sjå bort frå at gravskikken utvikla seg så langt i tid

leg jernalder at nedgrave kol og stein er dei einaste leivningar etter grav-
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ferdshandlingar smn er overlatt arkeologen. Smn ein «ytste konsekvens» 1nå 

vi kanskje rekne n1ed at slik nedgraving også stundon1 kunne falle bort. 

Under denne synsvinkelen gir kolgropene oss høve til å vurdere noen av 

dei ga1nle spørs1nåla mnkring den eldste jernalderen i Norden på ny. Alt 

i frå arkeologiens ungdmn for mnlag hundre år sia har dette tidsrom1net 

framstått smn ein dunkel og problen1atisk periode. Eit nøkkelord i debatten 

mnkring «keltartidsprobleinet» er funnfattigdOJn. 

Ordet dekker to eigenleg vesensulike fenmnen, og treng presisering. For 

det første har det gjennon1gåande vore gjort få fun'n frå den tidlege jern

alderen, samanlikna med periodane før og etter. Både 1narkfunn og grav

funn er merkbart fåtallige, ja1nvel 0111 det innan visse mnråde kan vera unn

tak frå denne tendensen.18 Funrunangelen vart kopla san1an 1ned eit kliina

skifte i keltartid, smn botanikaren R. Sernander påviste i torvrnyrer. Klimaet 

skulle i løpet av kort tid ha blitt vesentleg fuktigare og kaldare, noe smn 

skulle ha øydelagt eller drastisk endra det tidlegare næringsgrunnlaget i 

store deler av Norden. Funn1nangelen kunne derfor vera eit utslag av om

fattande avfolking og utflytting. 19 

Eit anna aspekt sorn uttrykket funnfattigdmn rommar, er at utstyret i fØre

liggande gravfunn er fattigsleg. Ofte finn ein berre enkle srnåsaker frå den 

dødes drakt i keltartidsgravene. I ein heil del graver finst berre ei urne eller 

eit «gjØinnle» med brente bein. Sparse1nda i gravskikken vart også sett i 

samband med økonmnisk nedgang son1 resultat av ei kli1nakrise. Ei anna 

forklaring hadde S. lVliUler hevda alt i 1897, - at den keltiske ekspansjonen 

austover i Europa førte til brot i handelssa1nbandet 1nellmn Norden og 

Sentral-Europa. lVIetallimporten, som i bronsealderen var mnfattande, fekk 

no ein slutt. S. Lindqvist førte tanken vidare og såg keltarveldet som ein 

«hansa» som dreiv rnedviten handelssperring overfor Norden.20 A. vV. Brøg

ger hevda at 1netallmangelen her i landet 1neir hekk sa1nan 1ned ein ved

varande steinalder. 21 

Desse nokså ekstre1ne synspunkta har farga keltartidsdiskusjonen i vårt 

hundreår. Ingen av teoriane har hatt 1neir enn delvis oppslutning. Etter 

kvart har ein fått eit stadig meir nyansert og avbalansert syn på korleis kliina

skiftet har arta seg. 22 Ein reknar no n1ed at i Norge har busetnings1nønster 
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og -struktur endra seg noe under påverknad av klilliaomslaget. Ei «konsoli

dering» av busetninga innan dei gallile bronsealderområda skal ha foregått. 

Grunnlaget og lliØnsteret for jernaldersgarden slik han seinare viser seg, skal 

vera lagt i keltartid. 23 

Gravfunn frå keltartid finst vesentleg i kystbygder på Austlandet og på 

Sørvestlandet. Dette er mnråde der bronsealderbusetning er sterkt represen

tert med gjenstandsfunn og helleristningar. Keltartidsgravene er alle brann

graver, n1en av varierande typar. På Sørvestlandet er beina oftast nedlagt 

reinsa i leirkarurne eller hellekan1mer. Gravskikken, liksmli ein bestemt type 

jernnål SOlli stundmli finst i det enkle gravgodset, viser kulturell tilknytning 

til Jylland og nordvesttysk Olliråde. I Oslofjordsmlirådet ser ein derimot ein 

sterkare sallianheng med Sør-Sverige, dei danske øyane, Bornhohli og den 

tyske Østersjø-kysten. Karakteristisk er gravene n1ed båln1ørje SOlli her for

trenger urnegraver llied reinsa bein. Det finst urnebranngroper, der urna 

1ned ureinsa bein er sett opp i ei grop n1ed bålrestar. Eller bålrestane kan 

vera fylt i ei branngrop, eller spreidd i eit brannflakJ~-* 

I desse to bronsealdermliråda i det sørlege Norge ser ein busetningskon

tinuitet gjennom den tidlege jernalderen.25 Det har og vore hevda at keltar

tids gravfunn omkring Oslofjorden tilmed er relativt tallrike, 26 llien E. JO

hansen har påvist at graver av enkel keltartidstype er eit seigliva fenmnen, 

og at 1nange av dei eigenleg tilhører rmliartid. 27 

Både med Ollisyn til gravfunn og helleristningar står Trøndelag fram son1 

eitt av hovudområda for bronse alders busetning i Norge. Frå slutten av 

romartid er området igjen atter rikt på funn. Ftu1nlliangelen i det n1ellmli

liggande tidsrmlilliet er påfallande lliarkert. Likevel har S. l\!Iarstrander 

sterkt understreka dei teikn som talar lliOt at landsdelen på noen n1åte skulle 

ha vore avfolka i den tidlege jernalderen.28 A. Skjølsvolds undersøking av 

eit kleberbrott på Kvikne stør kraftig opp 0111 desse synsmåtane. I førron1ersk 

jernalder har det vore on1fattande drift i brottet, det viser både kleberkar

fonlier og C-14-dateringar av trereiskapar. 2n Og både produksjon, omsetning 

og forbruk av kleberprodukta lliå ha son1 føresetnad ei omfattande buset

ning i tilliggande område son1 Trøndelag og kanskje det indre av Austlandet. 

Det siste Ollirådet er også svært fattig på keltartidsfunn. 
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lVIed 0111syn til funn111angelen har det naturleg nok blitt hevda at grav

skikken kan vera årsaka. Enkle branngraver utan serleg gTavgods og anlagt 

under flat 111ark vil vera vanskeleg både å finne og datere, slik at 111angelen 

på graver kan vera berre tilsynelatande. 30 

Når så de i anonyme kolgropene funne rundt 0111 i Trøndelags0111rådet 

kan daterast til nettopp det funnton1n1e tidsr0111n1et, ser dei avgjort ut til å 

kunne gi forklaring på ein god del av det gamle proble111et. Gropene viser 

i alle høve spor etter 111enneskeleg liv og verksernd i tidleg jernalder. Og 

det er sannsynleg at de i representerer de i einaste spor etter de i døde. No en 

alternativ gravskikk er ikkje påvist. Gropene finst på gravfelt, og liknar på 

branngroper. I det aktuelle tidsron1met er dei kjent frå det austskandina

viske området der branngravskikken utviklar seg 111est drastisk. Indisia til

seier at kolgropene er «beinfrie» grav111inne. 

Men for å kontrollere ei slik slutning vil det heretter vera nødvendig å ana

lysere innhaldet i kolgTopene grundigare enn før. Med 0111syn til dateringar, 

kunne det vera ønskeleg å få C-14-dateringar også på dei gravanlegga som 

gropene kan synast å vera tilknytt, for å ha eit einsarta sanlanlikningsgTunnlag. 

I kolgropene synest vi å kunne få eit omfattande 111ateriale til å vur

dere dei gamle teoriane 0111 endringar i busetninga på ny. «Funnr11angel» 

er eit fenomen so111 ikkje er avgrensa berre til Trøndelag, heller ikkje kol

gTopene. I enda høgre grad enn før har vi grunn til å tru at 111angel på funn 

frå keltartid vesentleg har sa111anheng 111ed ei drastisk forenkling av grav

skikken, og ikkje med avfolking først og frernst. Korvidt det spartanske pre

get over gravskikken har noen samanheng med økon0111isk nedgang og 

metallmangel i høve til tidlegare, n1å ein vel vera like varsam 111ed å dømr11e 

om s0111 før. At gravene igjen i romartid og frar11etter stadig får eit rikare 

preg, kan vel deri111ot til ein viss grad sjåast s0111 eit utslag av auka handel, 

vare111engd og økon0111isk frar11gang i ringverknader frå det store romarTiket. 

Kolgropene skulle vera eit godt dør11e på at radiologisk dateringsmetode 

kan vera til stor hjelp også innanfor jernaldersforskinga. Fordi jernalders

arkeologi ofte i høg grad har gått ut på studium og findatering av gjenstan

dar, har C-14-r11etoden tidlegare vore esla liten plass i utforskinga av denne 

delen av vår forhistorie. 31 
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SUND\1ARY 

ChaYcoal Pits and Problems of the Pre-Roman Iran Age. 

In the Trøndelag area stnall pits dug into the original surface below Iron 

Age barrmvs are frequently found. The pits contain stones and charcoal

mixed earth, seldmn traces of burned bones. Except for the lack of bones 

and grave furniture they resetnble cretnation pits. The charcoal pits have 

formerly been thought of as cooking pits or retnains frmn ceretnonies in 

connection \Vith a burial above or beside the pit itself. 

A series of radiocarbon datings have revelated that the charcoal pits 

seldmn, if ever, are contetnporary with the graves covering them or near by. 

The pits belong to the early Iron Age, and chiefly the period ca. 500 BC-

300 AD. They are independent features, and their proxilnity to younger 

graves is incidental. 

In Southeast-Norway and S\veden such charcoal pits have been found 

an1ong cretnation pits of the early Iron Age. Noting the greatly varying 

amounts of bones in cretnation pits, one can hardly avoid the interpretation, 

though somewhat paradoxical, that charcoal pits sitnply are cretnation graves 

without bones. Efficient tnethods of burning tnay have left no bones to be 

buried. Or, the bones tnay have been disposed of in alternative ways, whereas 

other retnains of the pyre were buried in the traditionaltnanner. 

Anyway, the pits are clear signs of a not so stnall population in Trøndelag 

during the period ca. 500 BC-300 AD. This detnonstration has significant 

bearing on the much-debated probletns of the Pre-Roman Iron Age in 

Scandinavia. The period has generally been characterized by a scarcity of 

finds, cmnpared to the preceding and following periods. Scholars have 

launched far-reaching theories of depopulation or settlement contractions 

as a result of climatic changes. Others have ascribed the lack of tnetal objects 

to the severing of old trade routes caused by the continental Celts expanding 

eastwards, or to a prevailing stone age. Although the tnost extretne views 

by now have been discarded, the absence of Iron Age graves in tnost of 

Trøndelag befare ca. 300 AD detnanded an explanation. Several observations, 

hm,vever, indicated that the lack of graves was only apparent. 
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~fost probably the anonymous, but recently dated charcoal pits offer a 

due to this proble1n. They belong to a period frmn 1nost of ·which no alterna

tive grave types are knuwn in Trøndelag. The fonn of these pits is obviously 

related to cremation graves found else·where in Scandinavia during the sa1ne 

period. Accordingly, the forn1er paucity of finds frmn the earliest Iron Age 

1nay chiefly be due to austere burial ideas and practices pursued to their 

extremes, and need not reflect metal scarcity or changes in settle1nent 

patterns. 
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Arne] ohansen 

FORHOLDET MELLOM. FOLI{EVANDRINGS
TID OG I\1EROVINGERTID I NORDEN 

Hensikten med denne aTtihkelen 

De rnodeller forskeren bruker, tjener ikke bare til å forstå og forklare en 

allerede foreliggende bestand av data. Egentlig er det rnodellene son1 gjØT 

at data oveThodet oppståT og at disse data kan oppfattes son1 deleT av kon

tekster. Uten at en aTkeolog har en n1odell av hvordan rnenneskeT i fortiden 

har tenkt, vurdert og handlet, kan han heller ikke finne noen spor etter disse 

rnenneskene. Dette gjør at de rnodelleT av foTtiden smn de ulike arkeologer 

har hatt, er den skapende faktoT bak de datan1engder smn i dag er tilgjenge

lige. Dette betyr igjen at n1odeller smn en gang eT etablerte, lett får et pTeg 

av selvbekreftelse og stabilitet, og tilsvaTende intoleranse overfor rnodeller 

med andre utfonninger. 

Dette gjelder også forskningen on1kring Nordens forhistorie i overgangen 

mellmn folkevandringstid og rnerovingertid. Det synes son1 svært rnye av 

denne forskning bl.a. bygger på følgende to grunnantakelser hos forskeren: 

a) I denne overgangen skjer det Telativt rnange og store endringer i det 

noTdiske kultuTbildet. b) En av disse endringene består i at forholdet rnellmn 

den østlige og den vestlige del av onuådet blir et annet. 

Ut fra det son1 ble sagt foTan, spilleT ikke denne holdningen bare den 

passive, tolkende Tolle, rnen fokuserer også foTskerens blikk, slik at han seT 

data og sarnn1enhenger smn ikke ville eksistert uten dette grunnlaget. På 

den annen side svekkes eller forsvinner de data og san1n1enhenger smn faller 

utenfor denne grunnholdningens rarnn1e. 

Selvsagt liggeT det ikke noe galt i dette. Tvert irnot rnå all en1pirisk foTsk

ning nødvendigvis foregå på denne rnåten. Problernene oppstår først nåT 

foTskeTen er foT lite opprneTksom på at han aTbeideT slik. NåT han ikke innseT 
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1nodellens aktive og dataskapende rolle, vil han vanskelig kunne se noen fare 

i å følge den vei so1n de foreliggende data peker ut. 

Fre1nstillingen nedenfor er bl.a. ment smn et skisse1nessig forsøk på å se 

litt av den nordiske jernaldersforskningen i lys av dette proble1net. Den har 

derfor et generelt siktepunkt, og pretenderer f.eks. ikke å bygge på en ut

tØnlmende kunnskap 0111 alle foreliggende data. Artikkelen er forøvrig 

skrevet i løpet av et 1neget kort tidsrmn, slik at utstrakte 1naterialstudier lå 

utenfor det 1nulige. Jeg gjør også opp1nerksmn på at artikkelen ble skrevet 

allerede i 1967. Etter den tid har jeg vært sysselsatt 1ned helt andre oppgaver 

enn jernaldersforskning og har derfor ikke hatt 1nulighet til noen mn

arbeiding. 

No en data fra folkevandringstid/ merovingerticl 

Innen nordisk jernalder er forekon1sten av hustufter og gardsanlegg, sær

lig fra folkevandringstid, et av de 1nest interessante trekk. Spesielt er den 

geografiske fordeling av disse kultursporene påfallende. 

I Sverige er de nesten uten unntak konsentrert til Gotland og Øland. 

I 1964 oppgis det (Stenberger 1964: 455) at Øland har on1kring 900 hus

tufter og Gotland ca. 1400. Tar en mnrådenes størrelse 1ned i betraktning, 

har Øland mntrent dobbelt så n1ange tufter pr. arealenhet smn Gotland. 

I Finland kjennes jernalderens hustufter 1ned usikre unntak bare fra 

Åland. Ella Kivikoski anslår i 1964 antallet til 1ninst 200. Etter det fåtall 

undersøkelser smn hittil er foretatt, ser det ut til at disse tuftene særlig er 

fra vikingtid, n1en med en del forløpere i vendeltid (Kivikoski 1964: 326 ff., 

Nordisk Kultur XVII: 63 ff.). 
I Dan1nark er folkevandringstidens tufter og gårdsanlegg nesten uteluk

kende begrenset til Bornhohn. De tufter son1 kjennes fra de øvrige deler av 

landet ,hører til i rmnertid eller eldre perioder. Forekon1sten på Bornhohn 

kan derfor geografisk best regnes sa1n1nen 1ned funnene fra Øland og Got

land. 

De norske jernalclertuftene er stort sett begrenset til Sørvestlandet. Det 

vil si Lista og Rogaland. I denne forbindelse kan en ikke regne med f.eks. 

det huset som Gutonn Gjessing gravde ut på Træna, fordi det i beste fall 
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kan tidfestes til jernalder generelt (Gjessing 1943: 61 ). I elet sørvestnorske 

Ollirådet regnet Jan Petersen i l 951 n1ed at elet bare i Rogaland skulle finnes 

ca. l 000 forhistoriske tufter (Petersen: 14). Niedregnet forekmlistene på Lista 

skulle en i hvert fall kon1n1e godt over tusentallet. 

Det alt overveiende antall jernalderstufter SOlli er tidfestet i Norden, har 

sonr antydet, vist seg å høre hjerlin1e i folkevandringstid, og i noen tilfelle i 

rmlierticl eller tidligere. I Rogaland ser det ut til at enkelte anlegg fortsatt 

er i bruk i n1erovingerticl. Dette hører likevel n1ed til unntakene. På Ålands

Øyene er forholdet SOlli nevnt det helt rnotsatte, idet en bare helt unntaksvis 

finner anlegg fra folkevandringstid, Iliens de fleste er fra Ilierovingertid og 

vikingtid. 

Fra hele det nordiske Oilirådet kan en dennecl anslå antallet av kjente 

hustufter fra etter-rmliersk jernalder til ca. 4000. Av disse faller Ollitrent 

3000 på Ollirådets østlige deler og vellOOO på Vest-Norge. 

Tidsbesterlimelsen til folkevandringstid avhenger av at det lille utvalg 

SOlli er undersøkt, representerer hele den kjente bestand av tufter på en 

riktig Iliåte. Det kan bl.a. være et usikkerhetsmorlient her at utgravingene 

både i Norge, Sverige og på Bornholn1 for en stor del har vært enrlianns

prosjekter. Utvalget av gravingsobjekter kan på den n1åten ha blitt unødig 

skjevt llied tanke på den kronologiske fordeling. Likevel taler det for at 

dateringen har en del for seg når flere forskjellige mliråder, ved noenlunde 

uavhengige undersøkelser har gitt så san1Ilienfallende resultat. 

Til tider har det vært hevdet at kontrasten lliellmli folkevandringstid og 

Ilierovingertid på dette Oilirådet bare er tilsynelatende fordi hustuftene 

oftest dateres på keramikk, i hvert fall i Vest-Norge. En eventuell tuft fra 

en periode så fattig på kerarliikk SOlli Ilierovingertiden (Nenlian: 93, Gjes

sing 1934:170 ff., Bøe 1931:234 ff.), ville derfor ikke avsløre sin tidsplasse

ring ved utgraving. En kunne f.eks. tenke seg at en tuft var tatt i bruk i 

folkevandringstid og derfor inneholdt folkevandringstidskerarliikk. I Iliero

vingertid var den fortsatt i bruk, n1en nå selvsagt uten at bosetningen resul

terte i deponering av kerarliikk. Tufta ville dern1ed bli plassert i folke

vandringstid. Eller en kunne tenke seg at tufter ble tatt opp og brukt bare 

i merovingertid og at de derfor ville bli helt uten kerarliikk. Ved utgraving 
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av en slik tuft kunne det tenkes at den ville bli tidfestet f.eks. til jernalder 

eller n1iddelalder eller kanskje til folkevandringstid «fordi den ytre sett er 

lik folkevandringstidens tufter» eller fordi «den ligger i et folkevandrings

tids bosetningson1råde». 

Smn et forsiktig og vaklende forsvar for de dateringer so1n foreligger, kan 

det pekes på at gotlandske hustufter også viser denne konsentrasjon til 

folkevandringstid, til tross for at de 1neget ofte inneholder daterende lnetall

saker og glass. Son1 ekse1npel kan nevnes at dette siste var tilfelle for 19 av 

de 21 undersøkte tufter på Vallhagar (Stenberger 1955: 100 ff.). 
Den bestand av tufter smn jeg har skissert her, synes overveiende å være 

knyttet til gårdens første sikre opptreden i de onwådene det gjelder. Likevel 

må en ta 1ned i betraktning at disse tuftene kanskje nettopp er oppdaget 

fordi den smn fant den1, lette etter spor av jordbruksbasert bosetning. Hva 

smn finnes i onwåder son1 ikke synes egnet for den type jordbruk en fore

stiller seg i jernalder, kan derfor trolig ikke avleses av den kjente data

lnengde. 

Jeg skal ikke kon11ne nænnere inn på gårdsproblematikk og bruksfonn i 

jernalder, 1nen viser til f.eks. Anders Hagens analyse fra 195 3. Derson1 hans 

resultater har noenlunde generell gyldighet, synes det smn åkerbruket i 

folkevandringstid har spilt en forholdsvis beskjeden rolle i gårdens økonomi, 

sa1n1nenliknet f.eks. 1ned rmnertidens gårdsanlegg i Jylland. 

Så lenge en beveger seg innenfor den vanlige resstusra1n1ne for jernalder

gården i Norden, n1å dette bety at 1nenneskene har lagt tilsvarende stor vekt 

på februk. Dette synes også å være bekreftet ved de osteologiske undersøkel

sene i forbindelse n1ed gårdsgTavingene i Øst-Sverige, selv mn en må være 

klar over at osteologiske data naturligvis er lite egnet til å gi belegg for 

åkerbruk (Stenberger 1944:: 109-110, 1955: 786). En skal heller ikke se bort 

fra den vesentlige plass smn f.eks. fangstvirksmnhet kan ha hatt i livbergings

lnØnsteret til gårds befolkningen i de strøk der 1nil jøvilkårene har ligget til 

rette for det. En kan f.eks. ut1nerket godt tenke seg en fonn for fangstvirk

somhet og konsu1n av utbyttet smn ikke avsetter spor i det osteologiske 

n1aterialet fra selve gårdsanlegget. 

~~Ien slik 1naterialet foreligger i dag, ser det i hvert fall ut til at folke-
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vandringstiden har vært en oppblmnstringsperiode for gården smn institu

sjon og denned for februk og kanskje for jordbruk i avgTensede deler av 

Norden. 

Noenlunde sam1ne tidsavgrensning son1 gårdsanleggene har skattefunnene 

av gull. I de store trekk viser de også san11ne geografiske utbredelse son1 

tuftene. De uoverensstem1nelsene so1n finnes, f.eks. i Vestergøtland, Skåne, 

på Østlandet og i Dann1ark, er så s1nå at de ikke berører proble1nstillingen 

i denne artikkelen vesentlig. For ekse1npel er det Rogaland som er det gull

rikeste fylke i Norge, med ca. en tredjedel av alt gull i landet (Bøe 1926: 86). 
I Norden smn helhet er Sverige så avgjort det gullrikeste landet, fulgt av 

Dann1ark og Norge. lVIed et lite unntak i SydØsterbotten er Finland uten 

gullfunn. 

I sin behandling av de norske skatte funn fra folkevandringstiden har Johs. 

Bøe forsøkt å antyde hvilken vei det norske gullet er kommet til landet 

(Bøe 1920-21: 56). Han konkluderer med at praktisk talt alle oldsakfonner 

i gullskattene peker 1not Øst-Skandinavia. 

Det er også en indikasjon på østlig herkmnst at gjenno1nsnittsstØ1Telsen 

på gullskattene tiltar mot Øst. Rogaland har nok den største sa1nlete gull

mengde i Norge, 1nen den består i utpreget grad av småskatter, i 1notsetning 

til forholdene i Øst-Norge. San11ne tendens ser ut til å fortsette videre øst

over i Skandinavia, og når sitt høydepunkt i skatten fra Turehohn i Sønder

manland på vel 12 kilo og skatten fra Timboholm i Vestergøtland på vel 

7 kilo. Den første er altså alene større enn Norges sa1nlete gulhnengde fra 

hele perioden. Den er på vel 9 kilo. 

Det tredje momentet so1n tyder på et Østlig opphav, er at de hele gjen

standene utgjør en stadig større andel i skattene desto lenger øst en kom

n1er. Dette er et ri1nelig resultat, dersmn gullet har flytt f.eks. som betalings

middel fra øst mot vest. Nfen det kan neppe tyde på det motsatte. 

Det harmonerer godt med dette bildet når Bøe om de norske skattefun

nene sier at den overveiende del er nedlagt i siste halvdel av sjette århundre 

(BØe 1926: 87). I åtte av Bøes 57 skattefunn fantes ne1nlig brakteater, i alle 

tilfellene D-typer. Etter innholdet av 1nynt kan en rekke av Øst-Sveriges 
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skattefunn dateres vesentlig tidligere i folkevandringstid, ofte til 400-tallet 

(Stenberger 1933: 211). 

Bøe har også pekt på den åpenbare n1angel det er på sam1nenheng mellom 

forekmnsten av gull i graver og 1nengden av skattegull i et mnråde. For 

ekse1npel har IVIøre og Rmnsdal den største 1nengde gravgull av alle norske 

fylker, 1nens sam1ne on1råde ikke hadde et eneste skattefunn. Det 1notsatte 

er tilfelle i Øst-Norge, særlig i innlandet. Det synes i hvert fall helt klart 

at gulhnengden i gravene ikke på noen måte gir et riktig bilde av den reelle 

gullrikdom i sa1ntiden. 

Jeg skal ikke her diskutere det tilsvarende tolkningsproble1n for mark

funnene. Det er klart at det på sa1nme 1nåte kan ha eksistert en gullrikdom 

som ikke har avsatt 1narkfunn av gull. 

På sam1ne 1nåte son1 for gravfunnene står i1nidlertid det positive fast at 

det gull vi har funnet, i hvert fall n1otsvarer en reell rikdmn i fortiden. Hva 

som engang kan ha eksistert, uten at vi kan erkjenne det, er et interessant 

proble1n, 1nen har ikke krav på opp1nerksmnhet dersmn forestillingene mn 

det ikke kan verifiseres på noen måte. 

Av i1nporterte gjenstander er det først og fren1st vestlandskjelene som 

krever interesse. Av de i alt 130 ekse1nplarer fra Norden (Stenberger 64, 

s. 503), sta1n1ner ca. 110 fra Norge. Og av disse igjen er de fleste funnet i 

Vest-Norge, selv om fordelingen ikke er så entydig som navnet kan tyde på. 

Foruten at de finnes østafjells i Norge, er det et tydelig funnsentrum i 

Medelpad og et 1nindre på Gotland. Tre-fire er funnet i Danmark. 

Glassbegrene fra folkevandringstid viser noenlunde sa1n1ne fordeling som 

bronsekarene, men 1ned noe større vekt på Gotland. 

Samlet o1n disse to i1nportklassene kan en si at de har en utpreget vestlig 

fordeling i Skandinavia, grovt sett svarende til det såkalte vestnorske kultur

mnråde i folkevandringstid. 

I en stor del av diskusjonen omkring forholdet 1nell01n folkevandring&tid 

og merovingertid har stilhistoriske synspunkter spilt en fremtredende rolle. 

Det ville være et uoverkon1melig arbeid å forsøke og referere selv de mest 
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e1etnentære meningsforskjeller i den n1ektige litteratur son1 har grodd opp 

omkring dette spørsn1ålet. Likevel vil jeg antyde at en av og til kan fristes 

til å tro at noe av uenigheten er fiktiv, fordi den bunner i n1anglende presi

sering, uklare definisjoner og forskjellige basismodeller hos forskerne. I reali

teten er kanskje ikke uenigheten så stor derson1 debattantene gjorde helt 

klart hva de snakket o1n. NI ye av tiden og tankekraften kunne denned være 

anvendt på det so1n vel burde være stilstucliets viktigste eksistensberettigelse 

innen arkeologien, netnlig kronologisk beste1nn1else og påvisning av kultur

kontakt. 

Den del av debatten son1 angår fratnstillingens problen1stilling, er særlig 

det kronologiske forhold tliellonl Salins stil I og stil Il. 

For Salin og hans llieningsfeller var saken klar, etterson1 han oppfattet 

stil ytringene son1 en organisk utviklet rekke, der 7. århundres stil II hadde 

oppstått av det 6. århundres stil I. Denlied var også tidsforholdet tliellonl 

dem klart. 

Adgangen til en helt annen kronologi åpnet seg mlikring 1920, da flere 

forskere tok til orde for at stil Il representerte noe helt nytt, og at dens 

opphav måtte søkes utenfor det nordiske mlirådet (Ekhohli 1923, Lindquist 

1919, 1922: 166 ff., Aberg 1922). Son1 relativt uavhengige foreteelser kunne 

det denlied llieget vel tenkes at de var parallelle fenmliener i Norden. 

Lengst gikk kanskje Johannes Brønsted, da han i 1931 satte fratli teorien 

om at stil I i Vest-Skandinavia levde videre gjennon1 hele det 7. århundre, 

da den ble direkte avlØst av stil III (Nordisk Kultur 1931 s. 115 ff.). Et til

svarende ekstremt standpunkt ble forfektet av de forskere SOlli ville fylle 

folkevandringstidens tmlirom på Østersjøsiden med vendelkultur, for å sitere 

en svensk forsker, lettere omskrevet (A berg 195 3: 2 3). 

Uten inngående prilliærkunnskap Olli kontinentaleuropeisk arkeologi er 

det ikke llitdig å si noe SOlli er egnet til å vekke interesse i en slik debatt. 

Her skal bare pekes på et par punkt av lokal nordisk art som kan belyse 

skillet lliellom de to stilartene. I den forbindelse betrakter jeg stilene I og II 

son1 klart forskjellige og allerede veldefinerte kulturelementer - en forut

setning som knapt er helt oppfylt. Det ville itliidlertid sprenge ratlillien for 

dette lille arbeidet å ta definisjonsspørstliålet opp. 
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For det første er det helt tydelig at stil I og stil Il i sine n1est typiske 

fonner dekker forskjellige geogTafiske mnråder, 1ned svært lite overlapping. 

Stil I er i utpreget grad et vestskandinavisk, særlig vestnorsk fenmnen, 

1nens stil Il likeså tydelig er Østskandinavisk, n1ed et 1narkert sentnnn i 

Niå]armnrådet. 

En slik n1angel på overlapping er ett av de 1110111enter son1 kan tolkes smn 

hel eller delvis sa1ntidighet. Her er det særlig opplysende å studere for

holdene i kontaktsonen 1nellon1 de to utbredelsesmnrådene, det vil si svensk 

Norrland og delvis Trøndelag og Vest-Finland. 

I Norrland er innflytelsen fra det vestnorske kulturmnrådet nokså tydelig 

avgrenset til lVIedelpad, ute ved Botniska Viken. ltupulsene fra ~~Ialarmn

rådet derin1ot har et likeså avgjort tyngdepunkt lenger inne i landet, særlig 

rundt Storsjøen i ]an1tland (Jan1tlands och Harjedalens historia: 103). En 

kunne fristes til å foreslå at ~~Iedelpad ble unngått, kanskje fordi det så å si 

var «opptatt» fra før. 

En liknende, 1nen n1indre tydelig n1otvilje 1uot overlapping ser en i Vest

Finland, der de vestlige påvirkningene konsentrerer seg i Vasaonuådet, tuens 

in1 pulsene fra U p pl and slår ned i et tydelig avgrenset mnråde lenger sør på 

kysten (Aberg 1953: 157). 

Grensene er selvsagt ikke så tnarkerte smn jeg har gitt inntrykk av her, 

men det kan for en del skyldes at stildefinisjonene er tilsvarende uskarpe. 

En slik observasjon er naturligvis også et n1eget svakt indisium på satn

tidighet og kan gis tallrike andre rilnelige tolkninger, 111en det hører så av

gjort 111ed i bildet når en skal vurdere forholdet mellon1 de to stilartene. 

Nok et punkt s0111 bør avholde en fra å trekke altfor skarpe kronologiske 

grenser, er at det i Norrland er iØyenfallende i hvilken grad folkevandrings

tidsfon11er s0111 ovale beltesteiner og ka111111er finnes i km11binasjoner s0111 

ikke kan være eldre enn fra syv- og åttehundretallet (Ja111tland och Harje

dalens historia: 99). Niuligheten for at dette kan gjelde også andre elen1enter, 

er da straks til stede. 

Et siste punkt s0111 skal trekkes fran1 i lyset, er at flere av relieffspenner~e 
fra Trøndelag og Svensk N on·land viser tydelig påvirkning fra stil Il ved at 

de har tatt opp båndfletningsn1otiver (Gjessing 1934: 39, Nissen Nieyer 1934: 
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51 f.). For en del 1nå det da ha vært san1tidighet 1nellmn de to stilartene i 

dette området, dersmn en fastholder at dette 1notivet kon1n1er til Norden 

1ned stil Il. 1 eg 1ninner også on1 at båndfletninger er velkjente fra vestlandsk 

keran1ikk fra folkevandringstid. Dette kan bare neglisjeres dersmn forskerens 

mennesken1odell sier han1 at kera1nikk og s1nykker representerer to gjen

sidig isolerte 1notivsfærer. 1 eg ser ingen grunn til å gi n1onopol til en slik 

1nodell. 

Om Trøndelag kan det for øvrig sies rent generelt at påvirkningene fra 

den vestnorske kretsen i påfallende grad har gått mnrådet forbi. Blant annet 

er det bare funnet fire-fen1 av landets over ett hundre vestlandskjeler i Trøn

delag og et enda 1nindre antall glass. De østskandinaviske fonnene er der

iinot hyppigere. For ekse1npel er det, ifølge Sverre .iVIarstrander, funnet 

16 ryggknappspenner (lVIarstrander: 112). 

Hensikten 1ned denne vurderingen er selvsagt ikke noe så halsløst smn å 

forsøke en generell omdatering av stil I eller stil Il. 1 eg vil bare peke på 

at det er lite i selve 1naterialet som hindrer en opp1nyking av grensene. 

Praktisk vil det si at en holder 1nuligheten åpen for en viss parallellitet 

mellmn de to stilartene i sen folkevandringstid og eventuelt i tidlig Inero

vingertid. 

Haakon Shetelig var den første son1 klart pekte på den endring av bevep

ningen son1 ser ut til å foregå i Norden i overgangen fra eldre til yngre 

jernalder (Shetelig 1912: 171,1916-17:62 ff.). 
Folkevandringstidens våpensett besto i kmnplett tilstand oftest av to lette 

spyd, skjold og tveegget sverd og 1nå betraktes son1 tradisjon fra rmnertiden. 

Ved overgangen til 1nerovingertid erstattes de to s1nå spydene av en stor 

lansespiss, samtidig smn det tveeggete sverdet avløses av et enegget. 

Shetelig presiserte klart at endringen var begrenset til Vest-Norge, og at 

en utenfor Norden bare fant den sa1n1ne utvikling i Nord-Frankrike (Shetelig 

1916-17: 81). 

Senere forskning har klargjort at overgangen ikke er så avgrenset so1n 

Shetelig ville ha det til. I Norden er det øyensynlig bare Finland som er 

noenlunde uberørt av den. 
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Spesielt når det gjelder overgangen til enegget sverd, er det pekt på at 

den meget vel kan skyldes en itnpuls fra sørøst, fordi den norske fonn av 

disse sverdene er tneget sjelden i Vest-Europa, mens den forekomtner meget 

hyppig i det baltiske mnrådet, særlig i Østprøyssen. 

Den frankiske skramasax, son1 Shetelig betraktet smn pritnærfonnen, har 

riktignok en tydelig vestlig utbredelse i Europa. Haken ved det hele er at 

skramasaxen neppe opptrer i Norge før på syvhundretallet, og altså lenge 

etter at eneggete sverd var blitt enerådende i Norge (Gjessing l 934: 98). 

Av en statistikk som Sigurd Grieg utarbeidet i l 923 (Grieg: l) fremgår 

det - til tross for den kontinentale fordeling - at de eneggete sverdene er 

tydelig flere i Vest-Norge enn i Øst-Norge. Av 226 norske sverd var bare 

35 fra østlandsfylkene, 1nens resten var funnet langs kysten fra Vest-Agder 

til Troms og i de vestlige fjellbygder i Oppland. Fra Øst-Skandinavia fore

kommer eneggete sverd enda sjeldnere enn i Øst-Norge. 

Uten å gå mer i detaljer kan det slås fast at det er et åpenbart tnotset

ningsforhold mellom sverdenes utbredelse i Kontinental-Europa og i Norden. 

En nærliggende tanke er at tnotsetningen skyldes gravskikken, ettersmn 

en vesentlig del av funnene stammer fra graver. Teoretisk kan i så fall år

saken ligge enten på Kontinentet eller i Skandinavia. 

Mye tyder på at det er i Norden samsvaret mellom de levendes og de dødes 

verden er dårligst på dette punkt, og at eneggete sverd har vært langt van

ligere i Øst-Skandinavia enn gravgodset viser. Dette viser seg tydelig når 

en ser at det er funnet over 50 eneggete sverd på Bornholm, der gravskikken 

tillot sverd som gravgave, på samtne tnåten som i Vest-Norge. 

Ut fra dette vil jeg anta at overgangen til enegget sverd i Norden tneget 

vel kan skyldes en østlig impuls, selv om en på et så spinkelt grunnlag ikke 

kan betrakte dette som noe mer enn en ide å arbeide videre etter. A peke 

på et tilsvarende opphavsområde for endringen i spydsettet er foreløpig 

ikke mulig. 

Ved siden av de endringene smn jeg har nevnt foran, har forskerne vært 

opptatt av skiftet i en rekke andre oldsaksformer på overgangen fra eldre 

til yngre jernalder. For eksempel forsvinner relieffspennene ut av inventaret 
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og erstattes av ryggknappspenner og koniske spenner. Kera1nikken blir 

nesten helt borte eller endres radikalt, og brakteatpregingen opphører over 

hele Norden. 

En slik opphoping av endringer mnkring ett tidspunkt kan få en til å 

rette søkelyset 1not det 1netodiske grunnlag smn det hele hviler på. 

Den viktigste forutsetningen 1nå selvsagt være at de forskjellige endrin

gene er sikkert og uavhengig kronologisk fastlagt, fØr de stilles sammen til 

et hele. I n1otsatt fall kan det lett hende at en betrakter smn en 1nassiv 

endring noe son1 i realiteten har vært en rekke små endringer spredt over 

et langt tidsrom. 

Det er ikke mulig å ta opp slike kronologiske spørs1nål her, 1nen jeg vil 

peke på den evne som markerte proble1nstillinger har til å samle mn seg 

forskning og standpunkter. Det 1nå altså være en selvsagt sak at en endring 

ikke tidfestes hit fordi den er en endring. 

Et trekk som strekker seg tvers over periodeskillet, 1nen smn særlig ser 

ut til å være sænnerkt for merovingertid og den følgende tid, er ekspansjonen 

i innlandet. 

Blant andre 1nener Bjørn Hougen å ha vist hvordan dette kan spores i 

merovingertids gravfunn fra mnråder smn i dag er rene setertrakter. Foruten 

ved sin beliggenhet karakteriseres disse funnene av jaktutstyr (Hougen: 193, 

199, 213). De er utbredt på Østlandet og i Vest-Sverige. 

Utvidelsen av interessemnrådet viser seg også i det store antall løs funn, 

særlig av jaktpiler fra høyfjellet i merovingertid (Marstrander). 

Vurden:ng av forskningsresultateT 

Denne skissemessige gjennomgangen av en del av det foreliggende arkeo

logiske 1nateriale har forhåpentligvis antydet at en 1nodell av overgangen 

eldre jyngre jernalder 1nå kunne forklare en rekke ulike trekk i materialet 

dersmn den skal være akseptabel. I det 1ninste 1nå en kreve at modellen 

ikke er i direkte strid 1ned de viktige trekk i materialet. 

Smn gjennmngangstema og hovedproblem i den følgende vurdering av 
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mulige opphavs1nodeller bruker jeg forholdet øst-vest i Norden, og kon

sentrerer argumentasjonen særlig omkring Nils A bergs standpunkter. Selv 

on1 denne synstnåte ikke akkurat er tnoderat, tror jeg at han i sin grunn

holdning er på linje tned en betydelig fløy innen nordisk arkeologisk forsk

ning. Jeg håper dette ikke hindrer at det også faller litt lys over andre sider 

av probletnet 01nkring dette tidsskiftet. 

A bergs syn er i få ord at tyngdepunktet i Norden i folkevandringstid 

ligger i Vest-Norge, og at det ved overgangen til tnerovingertid flyttes over 

til Øst-Sverige (Aberg l 953: 23, 33 ff.). 
Når en studerer sakens akter, blir en slått av to forhold. 

Det første er det essayistiske tilsnitt s01n preger debatten. l\!Ied essayistisk 

1nener jeg først og fretnst en utstrakt bruk av assosiasjonsrike ord og vendin

ger. Jeg skal ikke regne opp eksetnpler, n1en bare peke på den sentrale rolle 

smn begrepet «tyngdepunktforskyvning» spiller hos Nils Aberg. Enkelte 

ganger avgrenser han det med adjektiver som «tnerkantilt» eller «kunstne

risk», n1en gjør det ikke så konsekvent at det blir til stØlTe nytte. 

Det andre forhold s01n faller i øynene, er at debatten ofte dreier seg om 

ett enkelt eller noen få trekk ved det arkeologiske tnaterialet. Aberg tar for 

eksempel svært tnye hensyn til stilutviklingen og i mindre grad til in1porten 

av glass og bronse. Gullfunnene nevner han i forbifarten et par steder (Aberg 

1953: 23, 81), men uten at han senere tar særlig hensyn til detn. Andre sider 

av det arkeologiske n1aterialet forbigåes stort sett i stillhet. Til gjengjeld 

trekker han inn forhold s01n overhodet ikke er arkeologisk belagt. For 

eksetnpel nevner han at pelshandelen drar seg tnot nord etterhvert som tiden 

går, av hensyn til de beste fangst01nråder, og han forteller 01n de sikkerhets

grunner son1 har gjort at n1an seilte over til Finland ved Alandsøyene frem

for å krysse den åpne Bottenviken (Aberg l 953: 80). 

Det synes å være en sunn regel at en nytter ut det foreliggende arkeo~ 

logiske materialet, før en begynner å trekke inn faktorer som en egentlig 

ikke har noen kunnskaper 01n. I tnotsatt fall er det fare for at det skapes 

uberettiget og u belagt støtte for den n1odell s01n anvendes. 
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Jeg vil først ta opp proble111et 111ed den upresise bruk av begrepet tyngde

punkt og undersøke hvilke konsekvenser det kan få for modellen. 

Ordet tyngdepunkt i Abergs språkbruk kan åpenbart bety flere forskjellige 

ting. Det kan blant annet stå for befolkningsmessig tyngdepunkt, sentnn11 

for kontakten 111ed utlandet, sentnnn for kunstutfoldelse, tyngdepunkt i 

arkeologisk funnmengde, eller det kan stå for det økon01niske sentnn11. 

Spørsmålet blir så 0111 en kan være enig 111ed Aberg i at ett eller flere av 

disse tyngdepunktene flytter seg fra Vest-Norge til Øst-Sverige ved over

gangen til merovingertid. 

At det skulle ha foregått noen betydelige forskyvninger i folke111assen i 

denne tiden, kan selvsagt like lite benektes her som i andre perioder av 

forhistorien. Det positive belegg for en slik endring 111angler i111idlertid 

fullstendig. 

lVIats Malmer har flere ganger karakterisert teoriene om store folkeflyt

ninger i steinalderen som altfor eventyrlige, så lenge langt ri111eligere for

klaringer står til rådighet. Gjelder dette for steinalder, 111å det i enda høyere 

grad gjelde for vår jernaldersperiode, fordi vi etter alle indisier å dømme 

har å gjøre med en befolkning som i sterk grad er knyttet til jorda. 

En kunne naturligvis som alternativ tenke seg at forskyvningen mot øst 

var et resultat for eksempel av pest i Vest-Norge, økende fødselshyppighet i 

øst eller en kombinasjon av begge deler. 

Her kniper det imidlertid også n1ed bevismaterialet. Gårdsanleggene går 

av bruk både i vest og Øst, uten forskjell, og i folkevandringstid er de ikke 

tallrikest i vest, 111en så avgjort i øst med 1000 mot 3000 tufter. 

Dessuten har Mårten Stenberger pekt på at antallet gravfunn går på

fallende sterkt ned på Gotland og Øland i overgangen fra folkevandrings

tid til vendeltid (Stenberger 1933: 70, 1964: 554). Det er vanskelig å kom

binere en slik observasjon 111ed kraftig økende folketall, selv om en tar for

behold om at gravskikken sjelden gir et sant bilde av forholdene i de levendes 

verden. En antakelse 0111 forskyvning av det befolkningsmessige tyngde

punkt støttes heller ikke av gullfunnene i folkevandringstid. I så fall 111å en 

anta at en relativt fåtallig befolkning i Øst-Skandinavia har vært i besittelse 

av langt den stØrste del av gullet, 111ens det blomstrende vestnorske rike 
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hadde en tnye beskjednere gulhnengde fordelt over sin tallrike befolkning. 

I tnerovingertid er det lite smn tyder på at noe radikalt er skjedd med 

folketallet, som skulle forskyve tyngdepunktet tnarkert. For eksetnpel er det 

i Norge trolig at det overveiende antall gravfunn fortsatt skriver seg fra 

Vestlandet. Jeg kan i den forbindelse vise til det jeg tidligere sa mn for

delingen av eneggete sverd. I de aller fleste tilfelle stammer de fra graver. 

Selvsagt kan det sies at antall gravfunn er uten satntnenheng tned reelt folke

tall, men da tnå også dette gjelde for folkevandringstid, slik at en ikke der 

utnytter den samme funnkategori til å bevise at det i Vest-Norge har sittet 

en tallrik befolkning, i tnotsetning til i Østligere strøk. Skal gravfunnene 

brukes til befolkningsstatistikk, tnå de brukes konsekvent, og ikke bare etter 

behov. 

Nå er det kanskje lite relevant å ta opp dette punktet mn folketall, fordi 

det for de fleste er en lite ritnelig tolkning av begrepet tyngdepunkt. 

Jeg går derfor over til å undersøke hvilken del av Norden so1n kan ha 

hatt den beste kontakt med utenverdenen. 

Her kan en innrø1n1ne at Aberg har mye rett i det han sier. Det er virkelig 

påfallende at både bronse og glass viser en så ensidig vestlig fordeling i folke

vandringstid. Den mer beskjedne forekomst på Gotland forstyrrer ikke 

vesentlig dette bildet. Dessuten kan denne kolonien lett bortforklares som 

«vestlandsrikets» ytterste utpost i Østersjøen, selv om den nok ligger be

tenkelig langt inne på «tnotpartens» mnråde. 

Det mangler imidlertid ikke på andre relevante argumenter tnot Aberg, 

selv mn en legger importen til grunn. 

Det hersker stor enighet om at det nordiske gullet i folkevandringstid 

har en sørøstlig herkomst. Dette bekreftes helt ut av det lille antall mynt 

smn er bevart ustneltet. For den helt overveiende del er mynten bysantinske 

solidi, med et tnindre innslag fra Teodoriks folkevandringsrike i Italia. 

At denne kilden ligger bak også det omsn1el tede gullet er vanskelig å mot

bevise. 

Det vesentlige her er itnidlertid ikke det europeiske opphav, tnen den 

nordiske fordelingen av gullet. Her kan det neppe bestrides at Øst-Skandi-
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navia dmninerer fullstendig kvantitativt gjennom hele den periode solidus

importen varer. Sverige 1ned sine nesten 700 solidi, særlig funnet på Øland, 

Gotland og i Må]armnrådet, ligger langt foran Dantnark, der for øvrig en 

vesentlig del stammer fra Bornhohn. Norge ligger nederst av de tre, med 

bare et titall funn. 

Sett ut fra gullimporten kan det denned neppe være tvil mn at det er 

Øst-Skandinavia smn har hatt den sterkeste kontakt 1ned utenverdenen. 

Her avhenger altså tolkningen av hva en legger 1nest vekt på av ilnport

varene - enten bronsesaker og glass eller solidi. Velger en det første, blir 

folkevandringstidens tyngdepunkt i vest. Foretrekker en det andre, forskyves 

tyngdepunktet i utenlandskontakten til Øst-Skandinavia. 

l\!Iyntfunnenes vitnemål kan itnidlertid styrkes ytterligere dersom en igjen 

tenker på de observasjoner om strukturen i gullfunnene son1 Bøe gjorde i 

sin avhandling fra 1920. Størrelsen på den enkelte skatt øker jevnt tnot Øst, 

satntidig som de hele gjenstandene utgjør en stadig økende andel. Den sann

synligste tolkning må også her bli at gullets spredningssentrum har ligget i 

Sverige. 

I de senere årene er det også blitt mer berettiget å tvile på om importen 

av bronse og glass virkelig har foregått nesten bare i vest. Her 1nå en huske 

på at disse importsakene nesten uten unntak kommer fra gravfunn. Risikoen 

for at funnfordelingen skyldes gravskikken, er derfor til stede. 

Denne mistanken styrkes ved at ilnportfunnene i Østersjø-området særlig 

statnmer fra Gotland 1ned sin avvikende rike gTavskikk. Fra Sveriges fast

land er folkevandringstidens gravskikk så spartansk at en ikke kan vente 

noen funn derfra, uansett hvor rik sa1ntiden hadde vært på importvarer. 

Dette argumentet ville det ikke hatt stor hensikt å fremføre dersmn det 

ikke var for de senere års funn på HelgØ i l\!Hilaren. Et betydelig innslag i 

funntnaterialet her, helt fra tidlig folkevandringstid, er nettopp glassbegre 

og bronsesaker, smn etter vanlig oppfatning peker entydig mot utlandet. 

Også når det gjelder spørsn1ålet mn utenlandsforbindelsen ser det denned 

ut til å være 1ner berettiget enn før å frakjenne Vestlandsriket en del av 

dets særstilling i folkevandringstid. 

Denne antydningen 0111 at gravskikken kan være en av årsakene til opp-
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kmnsten av arkeologenes «vestlandsrike», hannonerer godt med det lnang

lende samsvar n1ellmn gravgull og skattegull smn jeg pekte på tidligere. 

Jeg går over til å vurdere tredje tolkning av Abergs tyngdepunktbegrep, 

ne1nlig at det skulle bety sentnun for kunstutfoldelse. 

Her ser det ut til at Abergs synsmåte har en svært solid stØtte. Kronologisk 

usikkerhet eller ikke - det kan ikke bestrides at vest og Øst er karakterisert 

ved hver sin stil. 

Hvis dette står alene, betyr det likevel 1nindre, dersmn det ikke kan vises 

til noen nødvendig sa1n1nenheng 1ned andre tolkninger av tyngdepunkt

begrepet. 

Det er for ekse1npel neppe riktig å slutte fra en original og kraftfull 

kunstutfoldelse til en tallrik, velsituert og utadvendt befolkning. Det er nok 

en hyppig sa1n1nenheng mellmn originale kunstytringer og en slik bak

grunn, men en kjenner på den annen side for 1nange unntak til at regelen 

kan brukes. 

Det er nok å tenke på Islands rolle i 1niddelalderens litteratur. Å slutte 

ut fra den rike norrøne diktningen at Island også var Nordens befolknings

lnessige og økonmniske sentrun1, vet vi ville være galt, fordi historiske kilder 

sier noe helt annet. 

Samn1enhengen 1nellom spor etter original skapende virksomhet og lniljØ

bakgrunnen for denne virksmnhet er altfor komplisert til at den uten videre 

kan tas 1ned smn byggestein i en arkeologisk tankebygning. 

Etter den fjerde tolkning av tyngdepunktbegrepet kunne en vente at Vest

Norge hadde det største samlete kulturhistoriske funiunateriale i folke

vandringstid, 1nens Øst-Skandinavia overtok den tilsvarende rolle i lnero

vingertid. Den oversikt jeg ga til å begynne 1ned, viser at dette er en sann

het som har 1nange unntak. Viktige typer av kulturspor smn gull, hustufter 

og merovingertids våpen oppfører seg til og 1ned helt i strid med forvent

ningene, idet de to første har sitt avgjorte sentrun1 i øst, n1ens den siste n1å 

sies å ha tyngden i vest. 

Nå er det selvsagt en vanskelig oppgave å gi noe mål på 1nengden av 
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kjente kulturspor i et onwåde og dermed skape grunnlag for en rangering 

av de ulike Ollirådene. Og desto flere ulikheter som finnes mellom kultur

sporene i to områder jo vanskeligere blir samllienligningen. Hvor mange 

spydspisser skal det f.eks. til før det oppveier et sverd? Eller hvor mange 

hele og uskadde solidi skal det til før det veier likt med 163 gram vanlig 

betalingsgull? Hvor lliange spannformede leirkar må det til før det blir like

verdig med et veldoktnlientert pløyespor? 

Jeg lar dette problelliet ligge her, og lliinner bare Olli at funnstatistikk 

og rangering av mliråder etter deres funnmengde, i realiteten er en kompli

sert sak SOlli forlanger den største aktsmlihet i alle de skritt en tar. Derfor 

må heller ikke min oversikt over f.eks. gull, hustufter og våpen tillegges for 

stor vekt. 

Etter et slikt overblikk over materialet SOlli jeg har skissert hittil, slår det 

en Ulliiddelbart at en ~tor del av de elen1enter som er med og etablerer det 

lliarkerte skillet n1ellom øst og vest og dermed mellmli folkevandringstid 

og llierovingertid, er knyttet til gravskikken. 

Dekorerte gjenstander finnes nesten utelukkende i graver både i vest og 

Øst, og det sam1lie gjelder for en del keramikk fra Vestlandet. Selve grav

fonlien bidrar også til å skape et skarpt skille - skjelettgraver i steinkiste 

og branngraver lliecl bronsekar i vest, rike båtgraver i Øst. 

I gleden over at det også på dette felt er et så tydelig skille må en imidler

tid ikke glellillie de sider ved gravskikken son1 forteller om kontinuiteten 

innen hver av de to områdene. Det ser f.eks. ut til at våpen som gravgave, 

og i elet hele et fyldig gravutstyr, er særlig utpreget i de vestlige områder 

både i folkevandringstid og llierovingerticl. Og i øst må ikke elet relativt 

lille antall praktgraver i U ppland skygge for elet faktum at Øst-Skandinavia 

praktiserer en spartansk gravskikk både i folkevandringstid og vendeltid. 

Det viktigste unntaket fra denne nøysmlihet er Gotland, der et fyldig sett 

av gTavgaver imidlertid er like karakteristisk for folkevandringstid som det 

er for vendeltid, på sallinle måte som i Vest-Norge. 

I alle områder blir dermed kontinuitetspreget tydelig. I ett område er 

det tradisjon å gi lliecl den døde et fyldig utstyr, enten elet er i eldre eller 

yngre jernalder, -i et annet Olliråde er tradisjonen motsatt. 
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Av dette kan det være fristende å slutte at den forskyvning son1 Aberg 

og hans meningsfeller poengterer så sterkt, kanskje har et usikrere grunnlag 

enn antatt. 

En problematisk side ved den er at den i så stor utstrekning synes å høre 

hje1nme i de dødes 1niljØ, uten sikkert 1notsvar i den levende samtid. Et 

annet proble1n er at selv om en holder seg til dette dødsmiljØet så er det 

sterke tegn som tyder på kontinuitet alle steder. Dette siste forutsetter at 

en ikke setter f.eks. visse velbevarte smykkegjenstander eller forekomster 

av enkelte stilelen1enter så høyt at de oppveier altfor store mengder av andre 

kulturspor. 

~1len det er nok særlig i de levendes 1niljø at det er vanskelig å finne 

noe markert skille mellmn folkevandringstid og 1nerovingertid. Og spesielt 

når det gjelder ideen om et tyngdepunktskifte er det flere punkt som direkte 

peker i motsatt retning, uansett hvilken av de skisserte tolkninger av «tyngde

punkt)) en legger til grunn. 

Når en så til sist prøver kanskje den ri1neligste tolkning av tyngdepunkt

begrepet, nemlig at det skulle stå for det økonmniske sentrum, blir en bl.a. 

slått av hvor lite det er igjen som kan opprettholde forestillingen om noe 

«storrike)) på det norske Vestland i folkevandringstid. Det må i så fall bli 

et økonomisk sentrum smn sannsynligvis er underlegent i folketall, har minst 

gull og mynt, og i hvert fall ikke har bedre kontakt utad når en salnmen

likner med Øst-Skandinavia. 

Det som står igjen i vest, er en kyststripe n1ed en ensartet stilutvikling og 

en relativt stor mengde importgods. Vår kjennskap til begge deler skyldes 

nesten utelukkende en bestemt gravskikk, som Øst-Skandinavia ikke har. 

Det jeg hittil har sagt, må ikke oppfattes som noe forsøk på å bevise det 

1notsatte av det som flertallet av nordiske arkeologer har forfektet, men 

bare som en antydning om en mer nyansert oppfatning. 

Smn jeg nevnte tidligere, må en blant annet være på vakt mot tendensen 

til å hope opp hele serier 1ned viktige begivenheter omkring et markert 

punkt i historien. 
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Sist har denne tendens 1nanifestert seg i en artikkel av Frederik Gaustad 

i Viking i 1966 (Gaustad: 127), der han tidfester til overgangen folkevand

ringstidjlnerovingertid en rekke endringer, smn for ekse1npel ny samfunns

struktur, nye gravskikker, nye draktmoter, nye redskapsfonner, et endret 

runealfabet, endringer i språket og n1uligens også en ny religion. 

En slik rekke av nydannelser blir det ikke plass til å kmn1ne1~tere her, 

utover det smn alt er gjort. Jeg kan i forbifarten peke på at tidfestingen av 

den språkendring so1n Gaustad visstnok sikter til, ne1nlig den store syn

kopen, er ett av de 1nest on1stridte spørs1nål i nordisk språkhistorie. Og de 

dateringer smn foreligger, er dessverre nesten unntaksløst av arkeologisk art. 

Dermed er faren for sirkelargtnnentasjoner også sterkt til stede. 

Etter dette ser det ikke ut til at noen form for tyngdepunktforskyvning 

uten videre kan forklare det totale arkeologiske 1nateriale i Norden i over

gangen 1nellom folkevandringstid og 1nerovingertid. 

Når materialet er så mangesidig smn tilfellet er, 1nå en lete etter en til

svarende mangesidig opphavsmodell for det, og ikke nøye seg for eksempel 

1ned bare å granske opphavet til de forskjellige kunstytringene. Jeg vil der

for skissere noen utfyllende trekk som kanskje kan gjøre n1odellen mer 

akseptabel: 

Når det gjelder gardsanlegg i Vest-Norge og Øst-Sverige, er de fleste 

forskere enige om at de har vært i bruk i sen ron1ertid og folkevandringstid. 

Dette har sin nærmeste parallell i keltertidens og rmnertidens tilsvarende 

anlegg fra Jylland, og er derfor ikke noe enestående i Norden. Også der er 

det karakteristisk at gårdene har en relativt kort brukstid. Niesteparten av 

de1n ser ut til å gå av bruk i lØpet av kort tid i overgangen 1nellmn eldre 

og yngre romertid. 

Jeg har allerede pekt på at en f.eks. på Alandsøyene også har funnet bo

setningsspor i form av tufter. Disse synes i1nidlertid i overveiende gTad å 

starte i tidlig 1nerovingertid, et tidsrmn da en i Norge og Sverige 1nerker 

en tydelig utvidelse av on1rådet for bosetningen til strøk 1ned strengere 

klilna. 
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En 1nulig tolkning av disse fenmnenene kan f.eks. være at det er noe ved 

livbergings1nønsteret hos de 1nennesker vi her har funnet sporene av som 

har gjort at den enkelte boplass bare kunne brukes en kort periode. 

Dette er velkjente proble1ner og skal ikke utdypes nærmere. Nien jeg vil 

peke på at det ikke er noe vesentlig 1notargu1nent at gårdsnedleggelsene 

på øyene i Østersjøen åpenbart skyldes brann og krigerske forviklinger. For 

en kan i så fall spørre hvorfor de ga1nle gårdene ikke ble tatt opp igjen 

etter nedbrenningen. Det er ne1nlig karakteristisk f.eks. på Øland at den 

nye bosetningen smn finner sted, er lokalisert helt utenfor folkevandrings

tidens bygd (Sten berger 1933: 20 l). 

Ser en dette i sa1n1nenheng, er det ikke uri1nelig å se jernalderens bo

setning i et litt annet perspektiv. I stedet for å skape en forhistorie full av 

dra1natikk 1ned krig, overfall og folkeflyttinger, kunne en legge 1ner stabile 

tilstander til grunn for tolkningen. 

Kanskje hadde jernaldennenneskene en forestillingsverden og en basis

teknologi i ~.in livberging son1 gjorde at rø1n1ning av de gamle hus og 

flytting til et nytt mnråde var det beste alternativ etter at det ga1nle område 

hadde vært i bruk i noen generasjoner? 

Den rekkefølge av dramatiske hendinger som 1nange 1nener å se i for

historien, kan denned kanskje bli til en sekvens, først og fre1nst av tekno

logiske impulser, smn omtrent til sanune tid kmnmer til de ulike områder 

i Norden. I rmnertid og tidligere var disse i1npulsene av slik art at de gode 

områdene for bosetning av gårdskarakter ble visse strøk av Jylland. I folke

vandringstid var deri1not i1npulsene slike at Østersjøøyene og Sørvest-Norge 

ble n1est akseptable for denne bosetningsform. Etter at det optimale sta

dilnn var passert i disse mnrådene, ble så boplassene igjen flyttet. 

Sett på denne n1åten blir det nænnest et tilfelle at så 1nange gårdsanlegg 

ble oppgitt i løpet av folkevandringstiden. Det er ingen gTunn til å legge 

noe annet i dette enn i gåten 1ned de 1nange gårdsanlegg som ble forlatt i 

Jylland 3-400 år tidligere. 

En konsekvens av en slik ide er f.eks. at en i fre1ntiden burde finne bo-
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setningsspor av gårdskarakter i mnråder son1 ligger tnarginalt i forhold til 

folkevandringstidens gårdsmnråder. Disse sporene bør være yngre enn de 

nedlagte gårdene, og de bør kanskje vise tegn på en noe annen ressurs

utnyttelse. 

Fra arkeologisk hold har det også vært hevdet at de forlatte gårdene fra 

folkevandringstiden kanskje kan sees som et vitnetnål om at den sosiale 

struktur var blitt en annen. Den enkelte sosialgruppe var ikke lenger så stor 

at det var behov for de store bygningene. Otn ikke dette hensyn har vært 

enerådende, så kunne en tenke seg at det hadde vært en medvirkende åTSak 

da husene ble forlatt, blir det hevdet. 

lVlen her igjen gjelder det at en slik forklaring er lite verd dersmn en 

bare kan bruke den når den stØtter ens oppfatning, mens den ignoreres når 

den ikke passer. Således tnå en da også ta n1ed tnmnentet mn endret sosial 

struktur når en skal forklare hvorfor de jydske gårdsanleggene fra rmnertid 

ble forlatt. 

Dersom forklaringen skal bli tatt alvorlig, tnå en dessuten kreve at den 

er i stand til å forutsi utfallet av fren1tidige observasjoner. En overgang til 

mindre grupper burde f.eks. bety at sene hustufter var tnindre og kanskje 

at hver boplass kunne klare seg n1ed et tnindre ressursonwåde enn tidligere. 

Klimaendring er vanskelig å bruke som forklaring, blant annet fordi en på 

Jæren har konstatert at både heigårder og anlegg i gunstigere strøk ble 

forlatt (:Nløllerop: 22). 

Det er heller ikke sikkert belegg for å gjøre bygdeborgere til et ledd i en 

karakteristikk av folkevandringstiden, til forskjell fra tneTovingertiden. Der

til viser for mange av dem kontinuitet tveTs over denne tidsgrensen (Sten

berger 1933: 213 ff. og 1966: 210). 

Fremdeles gjenstår itnidlertid nedleggingen av gullskatter smn et sær

kjenne på folkevandringstiden. Dette sæTkjennet avsvekkes likevel litt når 

en tenker på at gull oveThodet er nesten ukjent over hele Norden i tnero

vingertid, slik at det neppe kunne blitt snakk mn noen gullnedlegging da, 

uansett hvor utrygg og urolig tiden har vært. 

Det er for øvrig interessant å tneTke seg en viss selvtnotsigelse når enkelte 

forskere framhever den uro og utrygghet son1 de finner særmeTkt for folke-
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vandringstid, sallitidig son1 de presiserer den økningen i våpenlliengden som 

er så tydelig ved overgangen tilllierovingertid. 

Folkevandringstiden har også vært en tid llied gode kontakter over Nord

sjøen og en parallell stilutvikling i Vest-Skandinavia og England. Det er 

imidlertid ingen spesiell grunn til å anta at denne parallellitet er brutt ved 

overgangen til yngre jernalder, like lite SOlli en har grunn til å anta at homo

geniteten i kulturutviklingen langs Østersjøens strender er noe spesielt nytt 

for vendeltid. Det faktiske forhold i begge tilfelle er snarest at de objekter 

der vi best kan observere parallelliteten, er begrenset henholdsvis til folke

vandringstid i vest og vendeltid i øst. 

* 
Min konklusjon på denne vurderingen er at de altfor lliarkerte skille

linjer lliellom den eldre og yngre jernalder kanskje ikke bør opprettholdes. 

Skulle jeg forsøke å sette opp noe alternativ, lliåtte det bli en modell der 

den lokale tradisjon kan følges langt mer tydelig tvers gjennom begge 

periodene både i Øst og vest. 

Særlig tydelig trer dette fran1 i Østersjøområdet, for eksempel i mynt

funnene, SOlli helt fra romertidens denarilliport til vikingetidens hundre

tusenvis av sølvlliynt, har sitt lliarkerte sentnnli der. Når en har dette klart 

for seg, er det bare et lite skritt videre å forlegge også det økonomiske 

tyngdepunkt i Skandinavia til det Sallillie område gjennom størrelsen av 

den etterkristelige jernalder. 

Dersmli en godtar et slikt bilde, faller flere brikker i puslespillet på plass, 

og vendeltidens sentra i U ppland og på Gotland blir ikke lenger så gåtefulle. 

At tanken har noe for seg, viser blant annet Helgøfunnenes kontinuitet i 

import og velstand fra romertiden av og inntil Birka overtar i vikingtid. 

På samllie måten får Vestlandets utvikling i overgangen lliellom eldre 

og yngre jernalder sin naturlige forklaring, når en ser landsdelen sbm. et 

perifert område økonmliisk, llien knyttet nær til omverdenen og åpent for 

impulser utenfra, i kraft av sin beliggenhet ut lliot Nordsjøen. Jeg t~nker 
ikke da bare på kontakten med England, som vel er klar nok, men særlig 

på forbindelsen langs kysten, son1 skaper en usedvanlig parallellitet i kul-
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turutviklingen over hele strekningen fra Sørlandet til Tron1s alt i folke

vandringstid. 

Det er også viktig å se Norden i den større europeiske kontekst. Da vil 

en se hvor avhengig Norden var av hendingene på kontinentet. Da ser en 

også hvor lett for ekse1npel endringene i våpenfonner og skattefunn kan 

forklares som et resultat av ytre hendinger, uten at en behøver å ty til for

klaringene om 1nanglende kontinuitet eller forskyvninger i den indre nor

diske utvikling. 

I det samlete bilde ser det ut til at de trekkene som taler for kontinuitet, 

er i flertall, både i vest og Øst. De faktorer smn tyder på dra1natiske end

ringer, kan begge steder sees smn resultat av de forskjellige lnaktkonstella

sjoner og statsdannelser i blomstring eller forfall lenger sør, i Europa, Afrika 

og Asia. Når en i tillegg trekker inn gravskikken som forklaring, blir bildet 

av kontinuitet og san1menheng nesten fullstendig. 

Tross alt er det derfor kanskje en kjerne av tradisjon helt fra folkevand

ringstid som ligger til grunn når Ottar fra Hålogaland i vikingetiden be

retter om sin handelsferd langs hele norskekysten og inn i Østersjøen, smn 

om den var en dagligdags affære. Kanskje gjorde han bare en rutinen1essig 

reise til det gamle og veletablerte økonon1iske sentrum. Kontinuiteten i Øst

Skandinavias lederstilling gir også en rimelig forklaring f.eks. på at Heilns

kringla og Historia Norvegiae søker det n1ytiske opphav både for Ynglinge

ætten og Trønderne i Sverige. 

SUNI1\IIARY 

The author's point of departure is that the scientist's models do not serve 

merely to organize and explain data at hand. The models play a much active 

role, in that they are the sources for the definitions used 1-vhen data are dis

covered, collected, accentuated, ignored or evaluated. 

The question is posed in this article as to ·whether this situation is signi

ficant for our conception of the transition frmn earlier to later Iron Age in 
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Scandinavia. The prevalent opinion concerning this period is that it repre

sents an essential change, for one thing that the «centre of gravity» shifts 

frmn the western to the eastern part of the territory. 

After a short outline of the archeological n1aterial the author concludes 

that a broad and dmninating continuity can very 'i·vell be seen across the 

entire dividing line of the period. This providing one uses a n1odel of the 

past situation that accords equal weight to the varying types of data, so that, 

for exan1ple, burial custmns or stylistic develop1nent do not co1n1nand the 

picture alone. Nioreover, one must take into consideration that a large part 

of the factors that suggest a continuity, are not discovered at all, because 

one has used the dis-continuity n1odel in the search for data. 
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J;Tl olfgang H·ilbener: 

DER FUND VON ELTDALEN, HEDlVfARK., 
NORWEGEN, IN MITTELEUROPAISCHER 
SICHT* 

Ein Beitrag zur Bewaffnung der l\!Ierowingerzeit 

Der 1967 von Arne Skjolsvold entdeckte Fund von Eltdalen1 gehort in 

seinem spezifischen Bild zu jener Gruppe von Funden, die schon 1930 

B. Hougen charakterisiert und flir deren lVIilieu er die volkerwanderungs

zeitliche hojfjelljakt als typisch herausgestellt hat.2 Der ausserskandinavische 

Bereich seiner Fundvergesellschaftung verdient ein nahere Betrachtung; be

sonders die Lanzenspitze. 

Der schmale Sax z.B. ist n1it seinen relativ kurzen Abn1essungen (z·wischen 

27 und etwa 50 c1n i1n lVIittelwert) in Thiiringen und Ale1nannien, aber 

auch im frankischen Ra tun durchaus bekannt, 8 noch gewichtiger erscheint 

es aber, dass kleine kurze lVIesser, dann Schlaufenbeschlage, die Ørsnes 

treffend «Riemenschieber» nennt, auch auf den1 Kontinent 1nit ihnen nlehr

fach kombiniert sind und Z'ivar iiber ein grosses Gebiet hinweg. Diese 

Rie1nenschieber gibt es etwa in1 n1asurischen Datnnen4 wie im Goldschlniede

grab von Br-Linn, wo auch einn1al eine Hohlaxt5 auftritt, dann in Nord

Jugoslawien;6 von Ale1nannien7 und Rheinfranken8 einmal ganz abgesehen. 

Zu diesen Rie1nenschiebern gehort oft eine typische Rie1nenzunge, auch 

in Eltdalen vertreten, auf deren weite Verbreitung]. ''Verner9 hinwies. Auch 

zu diese1n Typ gibt es recht ahnliches kontinentales lVIaterial, 10 aber die 

Arbeiten von Klindt-Jensen iiber Bornhohn,11 von 6rsnes liber Siidskandi

navien12 und der neue Katalog iiber Gotland von B. Nern1an13 zeigen an, 

dass der Verbreitungsschwerpunkt sicher nicht der Kontinent allein ist. 

Die ovale Schnalle 1nit den drei Nietrundeln und de1n rechteckigen Gegen

(oder Rikken?-) beschlag hat formal natiirlich viele kontinentale Parallelen, 
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Abb. l. Lanzenspitze aus dem Grab von Eltdalen. 



Abb. 2. Entwurf zu einer Verbreitungskarte der Lanzenspitzen vom Typ «Dorfmerkingen». 
Funclortnachweis siehe Anmerkung 14. 



aber beziiglich der zentralen, filnften Niete auf den1 rechteckigen Beschlag 

ist sie Skandinavien- -wie schon Skjolsvold feststellte- starker verhaftet. 

Envas 1nehr Auflnerksan1keit erfordert die Lanze. Ihre Spitze hat eine 

fast durchgehende TiUle, wobei diese Tiille etwa die Halfte bis ein Drittel 

der gesan1ten Lanzenspitze ausn1acht (Abb. l). Ein Enn,vurf der kon tinen

talen Verbreitung1-!- ·wir kennen dort (Abb. 2) heute tnindestens 90 Exetn

plare, fast ausschliesslich aus Grabern - zeigt die eigentihnliche Begrenzung 

des nordalpinen Ratnnes, in welchen1 sie auftritt. Und da fallt besonders 

die geographische Verbundenheit n1it Ober- und l\!Iittelitalien auf, wahrend 

der nordfranzosisch-belgisch-nieclerlandische Rau1n ganzlich ausfallt, obwohl 

dort die Reihengraberzivilisation in dieser Zeit voll ennvickelt ist. lVIan hat 

dort also eine ausgezeichnete Kontrolle durch gleichartigen Grabbrauch. 

In1 Osten ist der lVIangel dieses Typs ebenso offenkundig. Dort kann aber 

theoretisch schon n1it de1n Auslaufen bz·w. Abbrechen der Reihengraber

erscheinung regional gerechnet werden. Andererseits kannen dort aber auch 

andere Typen in Gebrauch ge·wesen sein, die cle1n unseren vmn Prinzip her 

ahneln, wahrend die Lanzenspitzen des vV estens von ganz anderer Art sind. 

't\Tir \Verden darauf noch zuriiclzkmntnen. U nsere Lanzenspitze von Eltdalen 

hat demnach eine ganz eigentiin1liche zentralkontinentale und oberitalische 

Verbreitung und Quantitat (in der Nekropole von Testona allein 13, in der 

von Nocera Un1bra 23 Exetnplare15) und erreicht offensichtlich nirgends topo

graphisch die eigentliche siidliche Nordseekiiste, tun etwa iiber die Nordsee 

eine Verbindung mit Eltdalen herstellen zu kannen. Diese Lanze, fiir die 

ich einn1al (nach eine1n wiirttembergischen Fundort16), die Typenbezeich

nung «Dorftnerkingen» vorgeschlagen habe, ist ganz offensichtlich eine 

Stosslanze und keine vVurflanze und trotz grosserer Variationsbreite (Abb. 3) 

eine recht typische vVaffe sui generis. Es scheint, als ob sich bei naherer 

Durchmusterung dieses Typs zwei Varianten unterscheiden lassen, eine 1nit 

schwacherer, fast ganz durchgehender Tiille, die dann mehr eine Rippe als 

eine Tiille ,,vare. Offenbar ist letztere17 starker i1n Osten und Norden des 

Gesatntverbreitungsgebietes bekannt. Das 1niisste aber nach der zu envart

enclen N euvorlage von Testona und N ocera U 1nbra noch ein1nal iiberprilft 

werden. 
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Zur relativen Zeitstellung seien hier nur einige ganz pragnante Vergesell

schaftungen angezeigt. Eintnal in dem bekannten Fund von Wolfershein1, 

Kr. Friedberg (Hessen), der diese Lanzenspitze, allerdings 1nit Punzverzier

ung, enthalt, aber auch den kleinen Sax, einen profilierten Rie1nenschieber, 

T-foTn1ige Beschlage und eine pTofilierte gepunzte Rietnenzunge, also durch

aus das, ·was 6rsnes in Skandinavien in seiner Stufe l vereinigt. Eine «flaue» 

Ausfiihrung der Lanzenspitze (die ich deshalb nicht zu1n Typ Dorftnerk

ingen i1n engeren Sinne Techne), findet sich z.B. in de1n bekannten Gold

schmiedegTab von BTiinn18 und dort gibt es auch eine der seltenen konti

nentalen eiseTnen Hohlaxte '~;Vie in Eltdalen. 19 vVeit wichtiger ist aber das 

ge1neinsa1ne VoTkon1n1en von zwei Lanzenspitzen in eine1n Grab von N ieder

stotzingen, KT. Heidenhein1, NT. 3 a, 20 also in einetn Grab der inzwischen 

beriihtnt gewordenen Dreitnannerbestattung. Dort ist neben der gewohn

lichen Ausstattung des Toten n1it einer Lanze, die durch unseren Typ 

«Dorfmerkingen» reprasentiert wird, eine zweite, einwandfrei zu dieser Be

stattung gehorige Lanzenspitze in einer ganz besonderen Position gefunden 

,,vorden, die der Ausgraber nicht zu Unrecht als Rest einer besonderen 

't\Teihung ansieht. 't\Tenn 1nan diese Fundun1stande auch nicht als «geschlos

senen Fund» iln strengen Sinne ansehen -vvill, kann die zweite Lanzenspitze 

schlecht von oben her 0.8 1n tief in den Boden gestossen worden sein; eher 

ist sie doch wohl im Zusatnmenhang 1nit der Bestattung und de1n Zuschiitten 

eingegraben worden. Die aussergewohnlich reiche Ausstattung des Grabes 3 a, 

un1 nur die Pferdeschirrung zu en,vahnen, zeigt, in welcher Umwelt unsere 

schlichte Lanzenspitze ihren Platz haben konnte. Betnerkenswert ist das 

Fehlen eines Schildes. Die zweite 1nit detn Grab verbundene Lanzenspitze 

wird von U. Koch als «Spiess» bezeichnet21 und hat - wie die Verbreitungs

karte22 zeigt -, eine betont ostliche Verhreitung itn Donauraum. Beide 

Lanzenspitzentypen sind f'unktional sehT iihnlich und kmn1nen in einem 

Grabe vor, welches zudem auf deT Nahtstelle eleT tojJogTajJhischen VeTbTeit

ung der beiden Typen liegt. Rier "''verden wir an den «Wirkungsbereich» 

bestimmter Waffensclunieden bzw. gleichwertiger Katnfesweisen gefiihrt, 

die 1nit zwei archaologisch unterschiedlichen, aber in der vVirkung sicher 

gleichwertigen Waffen bestritten wurden. 
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Im Rheinland kannen ""~Nir nn Graberfeld von J unkersdorf be i Kaln 

diesen Stosslanzentyp sieben1nal2a sehr gut lokalisieren, 1;.vie eine U1nzeich

nung des Graberfeldes (Abb. 4) zeigt. lVIacht 1nan sich klar, dass in Junkers

dorf viele Fundgruppen in sch1nalen oder langen Belegungsstreifen der 

Bestattungsabfolge herausgearbeitet ,.verden kannen, ergibt das fiir unsere 

Lanzen den Beweis, dass es sich un1 eine recht spezielle Bewaffnung (1neistens 

nicht 1nit Spatha und Schildbuckel kmnbiniert; eher als alleinige '1\Taffe 1nit 

einem kleinen Sax) gehandelt haben n1uss, die hachstens fiir die Dauer einer 

Generation, viel weniger als ein halbes Jahrhundert, gangig gewesen sein 

diirfte. 

So ganz isoliert als ' 1Vaffe steht diese Stosslanze aber doch nicht. Das 

Prinzip der weit durchgehenden Tiille wircl auch bei einem anderen Typ 
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Abb. 3. Lanzenspitzen vom Typ 
Dorhnerkingen. 
l. Niederstotzingen, Kr. Heiclen
heim, Grab 3 a. - Lit.: P. Paul
sen, Alamannische Aclelsgdiber 
von Nieclerstotzingen, 1967, Taf. 
17; 5. - 2. Langenau, Kr. Ulm. 
- Lit.: Funclberichte a us Schwa
ben, N.F. 18/II, 1967, Taf.l30A; 
3. - 3. IVIerclingen, Kr. Freiburg, 
Grab 147. - Lit.: F. Garscha, 
Die Alamannen in Si.idbaclen, 
1970, Taf. 84; 16. - 4. Planig, 
Kr. Bingen. - Lit.: ·Mainzer Zt
schr. 54, 1959, 82, Abb. 32. -
5. Finthen, Kr. Mainz. - Lit.: 
l\II ainzer Z tschr. 59, 1964, 14 7, 
Abb. 48; 2. - 6. Ingelheim-Slid, 
Kr. Bingen. - Lit.: l\!Jainzer Zt
schr. 59, 1964, 148, Abb. 51; 6. 
Ma13stab l :3. 

gepflegt, den ich ein1nal in Anlehnung an H. Dannheilners lVIaterialvorlage 

den Typ «Hellmitzheim» 24 genannt habe. Das ist jene sehr lange, schlanke 

Lanzenspitze, zu deren Punzverzierungen R. Koch ein Verbreitungskarte 

entworfen und auf diesen1 W ege ·wiederum einige unserer Dorfmerkinger 

Lanzenspitzen kartiert hat, 25 vvmnit die enge Verwandtschaft, vielleicht sogar 

die ""\tV erksUittengleichheit, offenbar zu "\verden scheint. P. Paulsen hat die 

langen «Helhnitzheilnen> Lanzenspitzen vorsichtig als Fahnenlanzen ge

deutet.26 Sicher gehoren, wenn man diese diskutieren will, auch die soge

nannten Lanzenspitzen 1nit Aufhaltern und auch die sogenannten Sauferdern 

1nit in diesen Fragenkreis, der hier aber bewusst nicht weiter behandelt 

,,verden soll. Ich will nur deutlich 1nachen, dass gleichzeitig neben den Stoss

lanzen auch andere «Lanzenfunktionen» in dieser spezifischen Schmiede-
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Abb. 4. Junkersclorf bei Koln, Graberfelcl (nach P. La Baume). Lanzenspitzen vom Typ 
« Dorfmerkingen >>. 



und Punztechnik hergestellt 'vurden und zwar offensichtlich in grasser Ver

breitung und wohl auch in derselben begrenzten Dauer, die in Koln-Junkers

dorf verdeutlicht wurde und etwa in Esslingen-Sirnau ebenso sichtbar her

vortritt27 und im allgauer Graberfeld von lVlarktoberdorf in die dortige Zeit

schicht 2 gehort.28 Absolutchronologisch wiirde in lVlarktoberdorf der Dber

gang von Schicht l zu Schicht 2 aufgrund von Dberlegungen an den lVI iinz

fingerringen in die 70er und 80er Jahre des 6. Jhdts. gehoren. Auf die Mog

lichkeit, mit Hilfe gleichartiger Punzen an s~ilntlichen :rvietallgegenstanden 

den Fertigungsbereich dieser vVerkstatten zu erweisen, soll hier nicht ein

gegangen werden. Fiir Oberitalien konnen Interpretationen des sogenannten 

Theodolinda-Grabes in 1\!Ionza, falls n1an diesen Kmnplex wirklich personen

spezifisch und als geschlossenen Fund betrachten will,29 weiterfiihren. Hier 

konnte es sich bei der Lanzenspitze theoretisch tun eine Beigabe zur Be

stattung des Sohnes Aldoald handeln, der 603 getauft wurde und 628 starb 

oder des Agilulf, seines Vaters, der 615 j 16 gestorben sein muss. Wenn gene

rell eine vVaffe schon in zartetn Alter in den Besitz eines lVIannes gekon1men 

sein kann, wie es etwa das Knabengrab i1n Kolner Dom bezeugt,30 katnen 

wir auch hi er in das spa te 6. und friihe 7. Jhdt. 

Die Feststellung, dass der Gebrauch bestin1n1ter vVaffentypen in ganz be

stitntnten geographischen Bereichen der nordtnediterranen und der nord

alpinen '1\1 elt in selu kurzer Zeit aufkmntnt und wieder verschwindet und 

dass verschiedene Regionen auf diese Forderung des Tages formal unter

schiedlich, aber 1nit gleichetn Erfolg reagieren, konnten wir schon einmal, 

allerdings etwa ein halbes Jahrhundert friiher, 1nachen. Vor allem in der 

ersten Halfte des 6. Jhdts. heben sich aus der allgetneinen Bewaffnung der 

Ango als pihnnartige '1\Turflanze und die Francisca als Wurfbeil heraus. 

Auch hier ist nicht zu beweisen, dass es sich dabei stets Ul11 den vVaffen

gebrauch soziologisch besser qualifizierbarer Personen handelt. Oft ist diese 

archaologische Qualifikation doch nur selu relativ.31 An einigen Angonen, 

auf einen einheitlichen lVlasstab umgezeichnet (Abb. 5 und 6), erkennt man 

die prinzipiell gleichartige Ausfiihrung durch den Schn1ied ebenso wie die 

individuelle Verschiedenheit der ausgescluniedeten Spitze 1nit '1\Tiderhaken. 

l\!lan wusste also, wie auch spater bei unseren Stosslanzen, um die geforderten 
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Abb. 5. N achweis zu den Angenen. 
l. Ulm-SOfflingen, \t\Teserstr. 7.- Lit.: Fundberichte aus Schwaben, N.F. 15, 1969, Taf. 48; l. 
- 2. Planig, Kr. Bingen.- Lit.: .Mainzer Ztschr. 35, 1940, Abb. 2; 2.- 3. Inzing, Kr. Gries
bach, Grab 21 b. - Lit.: J. Patzolcl und H. P. Uenze, Vor- und Fri.ihgeschichte im Land
heis Griesbach, 1963, Taf. 43. - 4. JHarbone (Eure-et-Loir). -Lit.: Nach H. Zeiss, 31. Be
richt der Rom.-Gennan.-Kommission 1941, Taf. 3; 2. (Gesicherte GesamtHinge 2,09 m, 
davon Eisen 1,04 m.) - 5. Ockstaclt, Kr. Frieclberg, Grab l. - Lit.: Funclberichte aus 

Hessen l, 1961, 104, Abb. 13; l. 
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Abb. 6. Nacll'i·veis zu den Angenen. 
I. Herten, Kr. Lorrach. -Lit.: Anzeiger f. Schweiz. Altertumskuncle 6, 1888-91, Taf. 24-
25; 12. F. Gm·scl1a, Die Alamannen in Sli.dbaden, 1970, 88 .. - 2. Oberleuken, Kr. Saarbrug. 
-Lit.: Trierer Berichte 1939 (Jahresgabe eler Ges. f. nli.tzliche Forschungen, Trier 1941, 
99, Abb. 58; l. - 3.-6. Charnay (Saone-et-Loire). - Lit.: H. Bauclot, lVIemoire sur les 
sepultures des barbares de l'epoque merov. decouvertes en Bom·gogne et particulihement 

a Charnay, 1860, Taf. 3; 1-4. 
Abb. 5 uncl 6: lVIaBstab l :6. 



Eigenschaften der vVaffe; 1nan konnte das auch etwa an der sehr konlpli

zierten Schaftung der Angonen gut belegen. Aber ·wo gibt es Ansatzpunkte, 

von <åVerkstattunterschieden» zu sprechen gegeniiber de1n blossen hand

'Werklichen Spielrau1n eines Individuun1s? U nd nicht entschieden ist die 

Frage, ob gleichzeitig 1nehrere, vielleicht rau1nlich sehr von einander ent

fernte «vVerkstatten» unter de1n Z1vang eines aktuellen vVaffenbedilrfnisses 

ein selu ahnliches Erzeugnis lieferten oder ob alle uns bekannten Angonen 

(etwa 150 Stiick) aus einer einzigen vVerkstatt ka1nen. lVlit den gleichzeitigen 

Franciscen liegt das Proble1n katnn anders (Abb. 7). Die Verbreitung der 

Angonen und Franciscen ist durch die Bestattungssitte bedingt; die Zahl 

der Siedlungs- und Flussfunde ist noch gering; doch daher ergeben die Ver

breitungskarten32 gevviss nicht das urspriingliche Verbreitungsgebiet. 

U nd hi er beginnt die Kollision mit der Aussage der historischen Dber

lieferung. W eder der Ango noch die Francisca sind aufgrund ihrer Ver

b rei tung ein spezifisch frankische vVaffe allein; auch die Alen1anen und 

gelegentlich die Thilringer und die Bajuwaren milssen sie benutzt haben, 

sodass die Berichte etwa des Prokop33 filr 539, der die Franken als Francisca

Kampfer definiert, nur einen Teil der damals i1n nordalpinen Raum 

iiblichen Bewaffnung sehen. Dasselbe gilt noch n1ehr fiir den bekannten Be

richt des Agathias34 zu den Ka1npfen Leutharis und Butilins in Mittelitalien 

um 552, wo Ango und Francisca zur gewohnlichen Ausriistung der Fuss

kampfer gehort haben sollen. Unsere Grabfunde erlauben die Feststellung, 

dass Angonen und Franciscen 1nit wenigen Ausnahmen nach der lVlitte des 

6. Jhdts. ausser Gebrauch gekmnmen sind. Agathias sieht also ein zufallig 

weit in der Fremde kampfendes frankisches Heer und sieht - Autopsie vor

ausgesetzt- dessen Bewaffnung in einer Spatphase. Die moderne Geschichts

schreibung ist da optimistischer als die Archaologie. In einer neuen Franken

geschichte35 vvird darauf auflnerksa1n gen1acht, dass es sich bei der N enn ung 

der Francisca (securis missilis, seetn·is bipennis) tun einen alten antiken 

Topas handelt, dessen Inhalt zu jiingerer Zeit nichts mehr mit der tatsach

lichen Form der Waffe zu tun hatte. Da1nit ware aber der Aussagewert der 

historischen Quelle stark geschn1alert, und wenn Topik bei der Francisca 

vermutet "\·verden kann, warum dann nicht auch beim Ango? 
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Abb. 7. Franciscen von verschieclenen Funclorten. 

l. Haillot (N am ur), Grab 11. - 2. Haillot (N amur), Grab 3. - 3. Haillot (N am ur), Gqtb 8. 
-Lit.: Archaeologia Belgica 34, 1957, 219, Fig. 13, 17 uncl201; Fig. 4, 13 uncl211; Fig. 9, 7. 

- 4.-6. Newel, Kr. Trier, Graber 90, 86, 72.- Lit.: Trierer Zeitschr. 33, 1970, 123, 
Abb. Q, P uncl M. 

Ma13stab l :3. 



Kehren ,.vir aber zun1 Ausgangspunkt zuriick. Die Analyse der Lanze in1 

Grab von Eltdalen hat uns gezeigt, dass die historischen Quellen zur Be

waffnung der gern1anischen Stan1n1e dieser Zeit sparlich, sehr selektiv, 

dariiberhinaus unklar und vielleicht sogar falsch gegeniiber der archao

logisch nachweisbaren Realitat sein kannen. Viehnehr zeigt diese Studie, 

dass eine Strukturanalyse der archaologischen Realitat das Licht der histo

rischen Dberlieferung nicht zu scheuen braucht; sie in1 Gegenteil stark 

iiberstrahlt und ganz andere, aber wirkungsvollere Verbindungen aufzeigt. 

Dazu gehort auch die Tatsache, dass das Grab von Eltdalen vorerst den nord

lichsten Punkt der v\Tirksa1nkeit einer v\Taffengebrauchssitte anzeigt, die i1n 

nordn1editerranen - italischen und in1 n1itteleuropaischen Raun1 ihrer 

Schwerpunkt hat und dabei die Alpen nicht als Hindernis fii.r ein Zusa1n-

1nengehorigkeit e1npfand. Nlan darf bier doch an «byzantinische» oder all

gemeiner - ost1nediterrane - ln1pulse denken, zun1al der nahe Verwandte 

unserer Stosslanze, der «Spiess» von der 1nittleren Donau, offenbar gleich

zeitig un1nittelbar ostlich recht bekannt ist. Aber die In1pulse haben sich 

regional ganz unterschiedlich durchgesetzt; stellenweise, etwa auf de1n Boden 

des alten Gallien, so gut wie gar nicht. Und auch die Rhein1nii.ndung und 

wohl auch England (genaue Kenntnis habe ich nicht) sind nicht erreicht 

worden, obwohl1nan sich die Verbindung nach Nonvegen a1n ehesten ii.ber 

die Rheinmii.ndung und die Nordsee vorstellen m<khte. Ich spreche hier 

ausdriicklich von ln1pulsen, also von zeitgenossisch aktuellen Vorstellungen, 

Wie eine besti111n1te V\Taffe beschaffen sein lllUSS, nicht etwa VOn - nicht be

Weisbaren- ln1porten der v\Taffen selbst. 

Es berii.hrt eigentiilnlich zu ,.vissen, dass der byzantinische Kaiser lVlauri

kios (582-602) in den letzten beiden Jahrzehnten des 6. Jhdts. alte lVlilitar

schriftsteller und zeitgenossische Taktikregeln und v\Taffenerfahrung Saln

llleln36 und dann seinen1 Kon1n1andeuren als Handbuch zur Benutzung vor

legen lieses. Der n1itteleuropaische Bereich erscheint darin aber ka tun. N un 

war l\1aurikios ein Kon1pilator, Taktiker und Organisator, aber kein Heeres

refonner. Diese literarische Aktivitat hat dannn wohl kau1n ein Un1stellung 

in der Bewaffnung ausgelost. '!\Tie es auf de1n Kontinent n1it der Bewaffnung 

sonst aussah, dafiir bieten die Frag1nente des Isidor von Sevilla, des Prokop 
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und des Agathias keinen Ersatz. Von der schriftlichen Dberlieferung her 

ist keine exakte Auskunft zu en;varten. 

Vergleicht 1nan 1nit dieser diirftigen Dberlieferung die ausserordentliche 

Dyna1nik i1n vVanclel und Gebrauch der '1Vaffentypen i1n 5.-7. Jhdt. in 

lVIittel-, ' 1Vest- und Norcleuropa und deren eigentihnliche råtnnliche Glieder

ung, erkennt 1nan, dass geschichtlich i.iberlieferte Taktik und Bewaffnung 

auf einer ganz anderen Ebene des Waffenverhaltens und des vVaffenge

brauchs liegen als eine archåologisch zu Legriindende vVaffenkunde und 

der vVandel in der Be,;vaffnung. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wie 

das Beispiel zeigt, stehen ·wir hier noch sehr in den Anfången und haben 

allen Grund, unsere vVaffen- und Be"'vaffnungsgeschichte unter anderem 

grossråtnnig und 1nonographisch zu schreiben. 

Dabei mi.issten wir uns auch vor einer zu einseitigen, ausschliesslich 

statistischen Behandlung unserer vVaffenproblen1e in den Gråberfeldern 

hiiten, weil die notwendige Feinchronologie i1n Verhåltnis zur Quantitåt 

dabei zu wenig berikksichtigt wird. 

Schliesslich zeigte unser Beispiel, dass eine unvorteilhafte geographische 

Ausgangsstellung den Erkenntnisdrang 1nehr befordert hat als eine konzen

trierte FiHle der Funde. vVaren wir von den italischen und siiddeutschen 

Nekropolen ausgegangen, wåren die Erkenntnisse iiber den weitråumigen 

Gleichklang eines bestiln1nten vVaffenbrauches sicher nicht so -vvesentlich 

erschienen als in diese1n Falle, wo wir von de1n einsa1nen Brandgrab in eine1n 

Hi.igel von Eltdalen ausgegangen sind, welches rund 2 300 lun nordlich von 

Nocera Un1bra geborgen wurde. Es zeigt uns, dass die Volker u1n die Nord

see auch i1n 6. Jhdt. von unterschiedlichsten Impulsen beri.ihrt wurden, die 

auf recht unmittelbare Zusamn1enhange 1nit dem n1editerranen Raum hin

weisen. 

(Nach einem V01·u·ag, gehalten auf dem 22. Sachsensymposion in Stavanger am 12. IVIai 
1971.) 

NOTER 
* Fiir die graphische Gestaltung clieses Beitrages habe ich Herrn \ 1\Tolfgang Nestler, wiss. 

Zeichner am Institut flir Ur- und Friihgeschichte Freiburg i.Br. herzlich zu danken. 
l Viking 1969, 139 ff. 
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2 B. Hougen, Univ. Oldsaksamlings Årbok 1930; zu eler besonderen Situation dieses 
Grabes an der «Pilgerstrasse»: Viking 1969, 172 ff. 

3 U. Koch, Die Grabfunde eler .Merowingerzeit aus dem Donautal um Regensburg, 1968, 
(Abki.irzung: U. Koch, Donautal), Taf. 99, Karte 18 zeigt die Verbreitung eler mit 
Flechtbancl oder Tierornamentik verzierten Variante. 

4 Daumen, Kr.Allenstein, Ostpreussen, Grab 141. Lit.: Sitzungsberichte «Prussia», Konigs
berg (Ostpr.) 19, 1895, 41 ff., Taf. 5; 10. abgeb. auch 1\!Iaclricler lVIitteilungen 13, 1972, 
269, Abb. 25; 6. 

5 Z.B. auch im Grab von Schwerin (Germania 18, 1934, 43 ff.). 
6 ]. \!\Terner, Die Langobarclen in Pannonien, 1962, Taf. 67; 14 (Krainburg). 
7 Funclber. Schwaben N.F. 15, 1969, Taf. 40; 21 (DettingenjTeck, Kr. Ni.irtingen). - Chr. 

Neuffer-.iVIi.iller, Ein Reihengr~iberfrieclhof in Sontheim an eler Brenz, Kr. Heiclenheim, 
1966, Taf. 29; 12 (Sontheim, Grab 176). - R. Koch, Katalog Esslingen, Teil II, 1969, 
Taf. 3 (Esslingen-Sirnau, Grab 5). - F. Garscha, Die Alamaneu in Si.iclbaclen (Abki.irz
ung: F. Garscha, Si.iclbaclen), 1970, Taf. 24; 6 a (Herten, Kr. Lorrach, Grab 129). 

s \1\Tolfersheim, Kr. Frieclberg (Germania 21, 1937, 271, Abb. 6; 16). 
9 Su omen l\1 useo 1958, 29 ff., bes. 42 (J. \1\T erner). 

1o .Almlich, aber an eler Nietenseite abweichend: \t\Tolfersheim, Kr. Frieclberg (Germania 
21, 1937, Abb. 6; 7). - SontheimjBrenz, Kr. Heidenheim, Grab 177. (Chr. Neuffer
?vii.iller, Sontheim, Taf. 30; 13). - lVIichaelisbruck, Kr. Kyritz, DDR (Berliner Jahrbuch 
fi.ir Vor- uncl Fri.ihgeschichte 2, 1962, 187, Abb. 39). 

11 O. Klinclt-Jensen, Bornholm i folkevandringstiden, 1957. 
12 l\1. Ørsnes, Form og stil i sydskandinaviens yngre germanske jernalder, 1966. 
13 B. Nerman, Die Venclelzeit Gotlands, 1969. 
14 Zu den in «Funclberichte aus Schwaben, N.F.» 18/II, 1967, 228 aufgefi.ihrten Lanzen

spitzen vom Typ Dorfmerkingen werden hicr folgencle Funcle nachgetragen uncl in eler 
Abb. 2 fixiert: 

A. Deutschland: 
Allensbach, Kr. Konstanz. 
Lit.: F. Garscha, Si.iclbaclen, Typentafel G, 18; 2. 
Bingen-Kempten, Kr. Bingen. 
Lit.: .Mainzer Ztschr. 59, 1964, 145, Abb. L16; 8. 
Dittenheim, Kr. Gunzenhausen. 
Lit.: Jahrbuch f. frankische Landesforschung 31, 1971, 81, Abb. 8; 5. 
Dona ueschingen. 
Lit.: F. Garscha, Si.iclbaden, Typentafel G, 18; el. 
Esslingen-Sirnau, Kr. Esslingen, Graber 2, 5, 114. 
Lit.: R. Koch, Katalog Esslingen, Teeil II, 1969, passim. 
Finthen, Kr. :Mainz. 
Lit.: lHainzer Ztschr. 59, 1964, 147, Abb. 48; 2. 
Forchheim, Kr., Emmenclingen. 
Lit.: F. Garscha, Si.idbaclen, Typentafel G, 18 g. 
Herten, Kr. Lorrach, Grab 1-4. 
Lit.: F. Garscha, Si.iclbaden, Typentafel G, 18 c. 
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Inge1heim - Stid, Kr. Bingen. 
Lit.: Mainzer Ztschr. 59, 1964, 148, Abb. 51; 6. 
Itt1ing-Hofstetten, Kr. Straubing, Grab 21/1938. 
Lit.: U. Koch, Donauta1, Taf. 70; 4. 
Junkersdorf bei Ko1n, Graber 176, 319, 439(?), 464, 539, 562, 572. 
Lit.: P. La Baume, Das frankische Graberfeld von Junkersdorf bei Koln, 1967, passim. 
Langenau, Kr. U1m. 
Lit.: Fundberichte aus Schwaben, N.F. l8fii, 1967, Taf. 130 A; 3. 
Marnheim, Kr. Kirchheimbolanden, Friedhof 4, Grab 2. 
Lit.: :Mitt. Hist. Verein der Pfalz 66, 1968, Abb. 117. 
Merdingen, Kr. Freiburg, Grab 147. 
Lit.: G. Fingerlin, Die a1amannisdlen Gr~i.berfe1der von Giittingen und lVIerdingen in 

Stidbaden, 1971, Taf. 84; 16. 
Niederstotzingen, Kr. HeidenheimfBrenz, Grab 3 a. 
Lit.: P. Paulsen, A1amannische Adelsgraber von Niederstotzingen, Kr. Heidenheim, 

1967, Taf. 17; 5. 
Planig, Kr. Bingen. 
Lit.: JVIainzer Ztschr. 54, 1959, 82, Abb. 32; 2. 
Regensburg-Kumpfmiihlerstr., Graber 653 und 1046. 
Lit.: U. Koch, Donautal, Taf. 55; 16 und Taf. 56; 4. 
Ringsheim, Kr. Lahr. 
Lit.: F. Garscha, Siidbaden, Typentafel G, 18; e. 
Schillingstadt, Kr. Buchen. 
Lit.: R. Koch, Bodenfunde der Volkerwanderungszeit aus dem lVIain-Taubergebiet, 

1967, Taf. 53; 12. 
Singen, Kr. Konstanz, A.-Rufstr., Grab l. 
Lit.: F. Garscha, Siidbaden, Typentafe1 G, 18; a und f. 
SontheimfBrenz, Grab 52. 
Lit.: Chr. Neuffer-lVIiiller, Sontheim, Taf. 10 E. 
Weikersheim, Kr. Bad Mergentheim. 
Lit.: R. Koch, Main-Taubergebiet, 1967, Taf. 62; 20. 
Wenigumstadt, Kr. Obernburg, Grab 1/1959. 
Lit.: R. Kod1, Main-Taubergebiet, 1967, Taf. 20; 8. 

B. Nieder1ande: 
Katwijk-Binnen, Grab 33 (unter Vorbehalt). 
Lit.: F. Stein, Adelsgraber, Taf. 68; 13. 

C. Schweiz: 
Base1-Bemening (Basel-Stadt), Grab 5. 
Lit.: Moosbr1gger-Leu, Die Sd1weiz zur lVIerowingerzeit, 1971, Band B, Taf. 14; 30. 
Oens-ingen ·(Aargau). 
Lit.: JVIoosbrugger-Leu, Die Schweiz ... , 1971, Band B, Taf. 14; 31. 
Bellinzona (Ticino). 
Lit.: :Moosbrugger-Leu, Dit Schweiz ... , 1971, Band B, Taf. 14; 32. 
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15 Die Angaben verdanke ich einer freuncllichen brieflichen Nachricht S.K.H. Prinz Otto 
von Hessen, Florenz. 

16 s. Anm. 14. 
17 Z.B. aus dem Verzeichnis Fundberichte aus Schwaben N.F. 18/II, 1967,228 die Stikke Il. 

Gross-Ingersheim, 16. Hedclesheim, 21. KirchheimjT., 36. Sprencllingen, 41 j42. vVeil
bach, 44. Westheim. 

18 J. Werner, Die Langobarclen in Pannonien, 1962, Taf. 56. 
19 Viking 1969, 157, Fig. 16 b. Ein «Hohlbeilchen» auch z.B. im Grab von Schwerin 

(Mecklenburg) (Germania 18, 1934, 43) (auch Mannus 28, 1936, 58, Anm. 5. - E. Peter
sen, Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld, 1939, 16, Abb. 16). 

20 P. Paulsen, Nieclerstotzingen, Taf. 17; 4 und 5. 
21 U. Koch, Donautal, 89 unten, wo «Spiess» uncl «Stosslanze» offenbar synonym gebraucht 

werden; wie vorher (S. 87 /88) von «Lanzen» gesprochen wircl. 
22 U. Koch, Donautal, Taf. 100, Nr. 19. 
23 P. La Baume, Das frankische Graberfelcl von Junkersdorf bei Koln, l 967, Graber 176, 

319, 439(?), 464, 539, 562, 572. 
24 Fundberichte aus Schwaben, N.F. l8ji, 1967, 367 ff. 
25 R. Koch, lVIain-Taubergebiet, 1967, Taf. 88. 
26 P. Paulsen, Niederstotzingen, Kr. Heiclenheim, 1967, Taf. 88. 
27 R. Koch, Katalog Esslingen, Taf. 108; 2. 
28 R. Christlein, Marktoberdorf, 30 uncl Al>b. 11. 
29 Germania 30, 1952, 368 ff und Suomen ·Museo 1958, 36. _'.Dass die Lanzenspitze erst 

viel spater zu den iibrigen Funclen in den Sarkophag gelangt sei, ist so vie! uncl so 
wenig beweisbar wie die gesamte Zusammengehorigkeit eler Funde uncl ihr Bezug auf 
die Person der Bestatteten, wenn man erwagt, dass am Beginn des 14. Jhclts. ans den 
bei Bauarbeiten gefundenen beigabenfi.ihrenden Grabern Gegenstande in die konig
lichen Graber gelangt sein diirften, wofi.ir clas Schallgefass spricht. 

30 Germania 42, 1964, 156, ff., bes. 165, Abb. 6-9 (0. Doppelfelcl). 
31 Z.B. die Graber von Inzing, Kr. Griesbach (J. Piitzold und H. P. Uenze, Vor- uncl Friih

geschichte im Landkreis Griesbach, 1963, Taf. 43), vVestheim, Kr. Gunzenhausen, 
Grab 15 (H. Dannheimer, Mittelfranken, Taf. 36; B), Nordenclorf, Kr. Donauworth, 
Gr. 48 (M. Franken, Die Alamannen zwischen Iller uncl Lech, Taf. 24; 19), Hahnheim, 
Kr .. Mainz, Grab 63 (.Mus. Mainz, unpubli.), l\1Iengen, Kr. Freiburg, Grab 23 (unvollst. 
Angaben: Baclische Funclberichte 13, 1937, Taf. 128 und Taf. 14 b), im Vergleich zu den 
«reichen» Ausstattungen eler Graber von Planig, Kr. Friedberg (Mainzer Ztschr. 35, 
1940, l ff.), '1\Tiesbaden-Biebrich (Germania 5, 1921, 29, Abb. 2), Eichloch = Rommers
heim, Kr. Mainz, Grab 56 (J. ''Verner, Miinzclatierte austrasische Grabfuncle, Taf. 21, 
22), Bretzenheim, Kr. J\!Iainz (lVIainzer Ztschr. 3, 1908, 139, Taf. V und 14, 1919, Taf. Il), 
Krefeld-Gellep, Grab 1782 (Germania 42, 1964, 188 ff.). - Ko1ner Dom, (a.a.O., 156 ff.). 
- Die selu unterschieclliche archaologische Einschatzungsmoglichkeit eines Ango
Tragers akzentuiert auch clas Grab Basel-Bernerring 5) welches trotz Feinwaage nicht 
zu eler. «reichen» Gruppe der Kammergraber clort gehort (Festschrift flir Otto Tschumi, 
1948, 112 ff. (R. Laur-Belart) und Vortrag Dr. Max Martin, Basel, am 3.1.72 in Basel). 

32 Angones: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull alto meclioevo 15, 1968, 
Taf. V, Abb. 5 (S. von Schnurbein bei J. vVerner). - Francisca: U. Koch, Donautal, 
Taf. 99, Karte 17. Fiir die westlich des Rheines gelegenen Gebiete verd anke ich ein· 
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gehende Auskiinfte aufgrund zweier Seminarreferate HerTn cand. phil. vVolfgang Pape, 
Freiburg. 

33 Bell. Goth 2; 25. 
34 Hist. li; 5. 
35 Zollner, Geschichte der Franken, 1970, 152, besondeTs 156/157. 
3G TviauTikios, Strategikon, Krit. Ausgabe Bukarest 1969. - K. Dieterich, Byzantinische 

Quellen zur Lander- und Volkerkunde (5.-15. Jhdt.), 19682 (Nachdruck). 
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Inger Kellnur: 

REGISTRERING AV VES]'LANDSI{ 
MIDDELALDER 

Da førstekonservator Per Fett ved Historisk lVIuseun1 i Bergen i juni 1972 

for siste gang registrerte en gravrøys i Sveio i Sunnhordland, var det et 30 år 

langt livsverk han la siste hånd på. Hver eneste konunune fra Stu1nn1øre i 

nord til Sunnhordland i sør har nå fått sine faste forn1ninner mntalt i eget 

hefte. Hver bonde kan dern1ed kontrollere hvilke fornn1inner han står an

svarlig for, et viktig ledd i den n1ålsetting forn1ninneloven legger opp til. 

Men også arkeologistudentene kan tale 1ned on1 den stØtte og veiledning 

disse heftene har vært og er for den1. Vi står alle i gjeld til Per Fett. 

I de 30 år registreringen har vart, har Fett vært alene 0111 kje1npearbeidet 

mesteparten av tiden. Bortsett fra sporadisk hjelp er det først i de senere år 

at 1nidlene - skjønt stadig usikre - har gjort det n1ulig for han1 å knytte 

til seg studenter smn registratorer i større utstrekning, 1nen stadig n1ed Fett 

so1n kontrollør i felten og alene on1 arbeidet vedr. opplegg og renskriving 

til trykking. 

Fett hadde en viss tradisjon å bygge på da han startet opp i 1942. I folTige 

århundre registrerte O. Nicolayssen for Tron1s, og skolestyrerne Bendixen og 

Immanuel Ross i visse mnråder innen Bergensdistriktet, dvs. det mnråde smn 

sogner til Historisk l\1 useun1 i Bergen. Fra 1898 til 1913 ble det registrert 

syste1natisk i Stavangerdistriktet ved Tor Helliesen, og i 1920-30-årene i 

Østfold og Vestfold under ledelse av Sigurd Grieg. I de senere år har i sain

arbeid 1ned økonmnisk kartverk Irn1elin l\!Iartens og Elisabeth Skjelsvik satt 

igang en mnfattende registreringstjeneste, tvunget fran1 av de ødeleggelser 

vassdragsreguleringene har forårsaket. Den veldige betydning disse resul

tater har hatt for vår forståelse av steinalderen og fangstfolkenes virke, turde 

være velkjent. 
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Alle disse registreringer, sa1nt den nye reviderte fornn1innelov smn er på 

trappene, er naturlige forutsetninger for de tiltak smn nå er satt i gang i regi 

av n1iddelaldersan1lingen ved Historisk lVI usetnn i Bergen, der en registre

ring av arkeologiske data fra vestlandsk n1iddelalder er påbegynt. De første 

forsøk ble utfØrt i 1968-69 av Bente og Bjørn lVI yhre son1 fant et stort antall 

ødetufter på Ruphei1n i Hafslo. Der slike registreringer kan kon1bineres 1ned 

de utgTavninger son1 er på dagsordenen, fortsetter disse to arbeidet, og dette 

skjer i regi av økonmnisk kartverk. Noen syste1natisk registrering av n1iddel

alderske data kan det av budsjettn1essige grunner ikke bli. 

Tanken on1 en syste1natisk registrering har ilnidlertid vært tatt opp av 

n1icldelaldersa1nlingen ved 1nuseet, etter initiativ av førstekonservator As

bjørn Herteig, smn ser elet son1 en viktig n1ålsetting både å bevare eventuelle 

faste fornn1inner fra 1niddelalderen og smn fra de erfaringer so1n er gjort 

under de siste undersøkelser, også ser viktigheten av kulturhistoriske opp

lysninger son1 kan fortelle 0111 Bergens handel innenriks. 

Denne registrering startet beskjedent høsten 1970 i Høyanger og delvis i 

Hyllestad. Det viste seg at den spente over et vidt felt: ødegårder, ga1nle 

kirke- og nausttufter, drifte- og kløvveier, opplysninger mn de ga1nle post

veier - san1t ute i Hyllestad et nettverk av steinbrudd son1 hadde vært ut

nyttet kom1nersielt. Dette arbeidet ble av budsjett1nessige grunner kun ut

ført av en arkeolog. Det n1å i1nidlertid tilføyes at ens erfaring fra historiske 

arkivalia ble utnyttet, slik at jeg først hadde undersøkt de aktuelle kilder i 

Statsarkivet i Bergen, og dern1ecl i noen av tilfellene (Ødegårdene) kunne gå 

direkte til stedet. 

Det ble så lagt opp for registrering av hele Fjaler konnnune (nabokmn

lnunen til Høyanger og Hyllestad) so1n1neren 1971 n1ed assistanse av to 

studenter. Også denne gang var tid og penger sterkt begrenset. Resultatet av 

denne registrering ga visse betydningsfulle erfaringer: det viste seg n1eget 

vanskelig å sette noe skarpt skille n1ellmn de funn so1n hadde arkeologisk 

interesse og de opplysninger smn trykte kilder og tradisjons-stoff på stedet ga. 

En viss mnlegging av 1nålsettingen ble ønskelig, for selvmn en del av de 

objekter so1n i sin kjerne var arkeologisk og fra 1niddelalderen, liksmn tufter 

og anlegg, veifar og tekniske innretninger smn tjære- og kulhniler n1.v., så 
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løper de ofte mere eller mindre sammenhengende inn i nyere tid. Å isolere 

de historiske data, og tradisjonsstoffet smn etnologer vil ha interesse av, fra 

de rent arkeologiske, ville være kunstig og urasjonelt. 

Det er derfor fra og med som1neren 1972 satt opp et treårig prøveopplegg 

i samarbeid mellom 1niddelaldersa1nlingen og Historisk Institutt i Bergen 

1ned et bredere kulturhistorisk sikte. l\1ålet er å registrere kultunninner, 

fortrinnsvis faste, fra middelalder og senere tid. På lengere sikt håper 1nan 

også å trekke andre beslektede faggrupper inn i dette arbeid. 

De ervervete data vil bli systematisert og arkivert etter nærmere avtalte 

retningslinjer, og arkivet stilt til disposisjon for de faggrupper smn 1nåtte 

ha interesse av n1aterialet. 

Sommerens opplegg mnfatter tre nabokmnmuner til de tidligere, ne1nlig 

Gaular, Førde og ] ølster. Arbeidet ledes av undertegnede, assistert av fire 

studenter. Av budsjettmessige og tidsmessige årsaker er punktanalyser av 

området satt som mål. Som eksempel på registreringen kan nevnes at saint

lige broer fra eldre tid vil etter bestemte kriterier bli opp1nålt. Disse broene 

fØlger den gamle postveien fra 1785 som igjen var basert på eldre «alfar

veier». Vi kjenner fra generalveimesterens papirer hvor disse broene lå og 

hvordan de var konstruert. Dessuten vil stedsnavn (gårdsnavn) supplere 

dette arbeid som den ene assistenten er satt på. 

I Jølster vil en av studentene registrere gamle tunene, dvs. de eldste tun 

som mange steder ble utflyttet fra da utskiftningen startet i forrige århundre. 

Fremdeles er det håp om å finne fram til dem. 

I Førde og Gaular vil tre nedlagte kirketufter fra n1iddelalderen forsøkes 

innsirklet og undersøkt. Dessuten skal bunden av Dalsfjord og Førdefjord 

registreres. Dette arbeid skal utføres av to av assistentene. Lederen av arbei

det vil koordinere disse arbeider og søke registrert eventuelle ødegårder. 

I tilknytning til dette vil alle ga1nle ferdselsveier bli kartlagt, og det vil 

bli undersøkt hvorvidt den eldga1nle drifteveien so1n gikk fra Førdes grense 

til Vadheim i Sogn, muligens vil kunne vise lignende oppmuringer smn de1n 

jeg fant i Høyanger i 1970. Der stod intakt opp1nuringer på begge sider av 

drifteveien. De skulle dels beskytte kreaturene mot bratte lier, dels inn

marken mot dyretråkk. Hver vår ble her, ifølge tre bønder som nå er nær-
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mere 90 år ga111le, og s0111 kjente den sa111n1e tradisjon, vårkreaturer fra 

Gaular fraktet den lange drifteveien ned til Vadhei111. Her var Aurlands

bøndene ank0111111et 111ed sine båter for å kjøpe opp dyrene son1 ble fraktet 

til de feite fjellbeitene i Aurlands111arken. On1 hØsten ble dyrene solgt øst

over til konsun1. Tilbake dro Gaularbøndene 111ed varer de trengte for 

hjen1111ekonsu111. Denne drifteveien bruktes on1 vinteren til sledeturer 111ed 

bark, never og brenneved til Bergen. 

Drifteveien krysset dessuten en gatn111el kløvvei, der bøndene fra Viks

dalen dro til Sognefjorden 111ed ost og stnØr til Bergen, og hje111 n1ed salt og 

sild og fislz. De dro over «Daletnannskaret» på grensen 111ell0111 Høyanger 

og Gaular, s0111 har sitt navn fra viksdølingenes kløvferder. 

Dette er et eksempel på et fast forn111inne (oppmuringen) s0111 befordrer 

opplysninger av kulturhistorisk karakter s0111 har like stor interesse for 

arkeologer s0111 historikere og etnologer. Snart rives den siste rest av drifte

veien, ders0111 ikke fornn1innevernet tar seg av den, og snart går de supple

rende oppi ysninger 0111 våre forfedre tapt når folk s0111 de 90-årige ga111le 

fra lVIannebrekke, lVIarkeset, Løbø og Hovland faller fra, og ingen av de yngre 

kjenner til det s0111 engang eksisterte av kulturhistoriske data. 

Personlig 111ener jeg det ikke er tilstrekkelig å arkivere disse opplysninger. 

lVIed tanke på Per Fetts aktuelle s111å hefter 0111 forn111inner fra førhistorisk 

tid, bør 111ålsettingen være å trykke registreringen av 111iddelalderske data 

på sa111me forkortede, upretensiøse 111åte s0111 Fett har vist ekse111pel på. De 

vil kunne bli et nyttig ledd i tanken «arkeologien ut til publikut11». 

215 



NORSI{ ARI(EOLOGISI{ SELSI{AP 

Arsberetning 18/11 1971-22/11 1972 og regnskap jJr. 31/10 1971 

Norsk ATkeologisk SelskajJs årsmøte 18 l 11 1971 

Ars1nøtet ble holdt i Forsikringens hus, Hansteensgt. 2, Oslo 2. 

A. Styre- og rejJresentantskajJsmøte kl. 17.30 

Til stede var preses, direktør Richard Fuglesang, h.r.adv. Knut E. Henrik

sen, statsstipendiat Erling Johansen, professor Sverre lVlarstrander, fru 

Cecilie lVlathiesen, h.r.adv. Fredrik lVloe, fru Ebba Tschudi og sekretær Berit 

Didriksen. 

De tilstedeværende gjennon1gikk regnskapet pr. 31 l l 0-71 og de øvrige 

postene, smn ville bli tatt opp på generalforsan1lingen. I forbindelse 1ned 

regnskapet spurte Sverre lVlarstrander 0111 1nulighetene for bidrag til «Nico

lay», Studentforening for Nordisk Arkeologi. Et par 1nindre utbetalinger 

til «Nicolay» er i 1971 ført under «Diverse utgifter», og alle henvendelser 

vil bli sett på 1ned velvilje. 

Direktør Fuglesang redegjorde for det forberedende arbeide i forbindelse 

med ekskursjonen til Island i 1972, og professor lVlarstrander ga en kort 

orientering mn Universitetets Oldsaksamlings planer vedr. Ise gi-an ved Fred

rikstad og uttrykte håp mn økonomisk støtte fra Selskapet. 

B. Generalforsamling kl. 18.30 

Til stede var ca. 150 1nedlen1mer. 

Preses erklærte Norsk Arkeologisk Selskaps 36. generalforsa1nling for satt 

og ønsket alle hjertelig velkon1n1en. Professor Bjørn Hougen var sengelig

gende p.g.a. influensa, og Richard Fuglesang overbragte de hjerteligste 

hilsner fra ham. 

Direktør Fuglesang leste opp navnene på 14 1nedle1nn1er smn var døde i 

l~1pet av året. Spesielt nevnt ble godseier F. lVI. Trescho-w, som var selskapets 
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første visepreses, og so111 gjennon1 tnange år hadde gjort 111eget for norsk 

arkeologi, satnt professor i arkeologi Johs. Bøe. Forsa1nlingen reiste seg for 

å hedre de avdødes minne. 

Fruene Agga Hagerup og Ingeborg Poulsson ble bedt mn å undertegne 

protokollen, og tnan gikk over til dagsordenen: 

l. RegnskajJet og revisors innberetning ble referert. Regnskapet ble god

kjent, og styret ble gitt ansvarsfrihet. 

2. Vedr. årsberetningen ble det henvist til Viking for 1971, smn er under 

trykning. 

3. Valg. 

Etter 8 år som selskapets preses ønsket direktør Richard Fuglesang å tre 

tilbake. Professor Bjørn Hougen hadde vært vår generalsekretær i 20 år 

og ønsket nå å bli fritatt for dette verv. Videre hadde h.r.adv. Frithjof 

Betttun frabedt seg gjenvalg. Han hadde sittet son1 styretnedletn i 16 år. 

Øvrige styre1nedle111mer på valg var: Skogeier Jens Berger, statsstipendiat 

Erling Johansen, professor Sverre Niarstrander og fru Cecilie Niathiesen, 

so111 alle hadde erklært seg villige til å n1otta gjenvalg. 

Representantskapets innstilling (styrets forslag) til valg var følgende: 

Ny preses: H.r.adv. KnutE. Henriksen, Oslo. 

Ny generalsekretær: 

Nye styretnedletntner: 

Professor Sverre lVIarstrander, Oslo. 

Journalist Elisabeth Holte Kielland, Oslo, 

DirektØr Arne I. Hoetn, Dratntnen. 

Gj.v. på styremedlemmene: Skogeier Jens Berger, 

Statsstipendiat Erling Johansen, 

Fru Cecilie Niathiesen. 

Direktør Fuglesang etterlyste eventuelle andre forslag; tnen ingen andre 

forslag ble fremtnet, og alt ble vedtatt n1ed akklan1asjon. 

Generaldirektør Rein Henriksen hadde bedt om at vervet so111 visepreses 

tnåtte gå over til et av de andre styre111edlemmene, og ny visepreses ble 

h.r.adv. Fredrik j\lfoe. 

H.r.adv. Kr. A. Arnesen fortsetter so111 revisor. 

4. Ekskursjoner. 

P.g.a. forandringene i selskapets ledelse hadde de fratredende - preses og 
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generalsekretær - ikke villet binde sine etterfølgere 1ned fastlagte planer 

og avtaler. 

lVI.h.t. den tradisjonelle innenlandstur var intet planlagt; n1en for den 

ekstraordinære tur til Island/Grønland var det nedlagt et stort forhånds

arbeide, og det innsatnlete n1ateriale: tilbud, kalkyler etc. etc. står til 

det nye styrets disposisjon. Direktør Fuglesang uttalte at saken sikkert 

ville bli tatt opp i nær fran1tid, og han ville bare nevne at arrangetnentet 

nødvendigvis måtte bli kostbart. 

5. ReisestijJendier for arkeologistudenter. 

Til dette fonn ål har sel ska p et 1nottatt kr. 11 000 )- fra Richard Fuglesang 

+ kr. 640)- fra andre 1nedletnn1er. Richard Fuglesang ville foreslå at 

selskapet ved siden av sitt tradisjonelle progratn skulle sette opp reise

stipendier til våre studenter smn en merhesak i arkeologiens tjeneste. 

Det burde kunne bygges opp et fond - ikke bare ved store donasjoner, 

1nen ved bidrag fra de enkelte n1edlennner - og generalforsatnlingen ga 

sin tilslutning til at sekretariatet sørger for å innkreve kr. 12)50 (eller 

n1ere) pr. år i frivillig bidrag for å kunne holde stipendiesaken i live. 

Av dette fond kunne det så utdeles et eller to stipendier pr. år til studie

reiser for arkeologistudenter. De fØTSte årene tnåtte vel kapitalen an

gripes, n1en etterhvert skulle rentene kunne dekke utbetalingene. 

6. Så fretnførte direktør Fuglesang sin egen og selskapets takk til professor 

Bjørn Hougen og h.r.adv. Frithjof Bettun1 for den store innsats disse to 

- på hver sin tnåte - gjennon1 1nange år hadde gjort i norsk arkeologis 

tjeneste, i og utenfor vårt selskap. Videre takket han alle - såvel i styret 

smn de øvrige n1edle1nn1ene - for en hyggelig og lærerik tid, og han 

ønsket det nye styret lykke til og gode arbeidsforhold. 

Smn vanlig skulle det være en tilstelling i Universitetets Oldsaksan1ling 

etter møtet. Det var ennå noen ledige plasser, og Richard Fuglesang ønsket 

velkmnmen til museet. 

7. Den nyvalgte jJreses) Knut E. Henriksen, tok så ordet og begynte 1ned å 

sitere de kjente ord: «Den gang Haakon 7. var konge, var det godt å 
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være katt i Norge.» På samrne n1åte mente direktør Henriksen at det var 

godt å være medlem i Norsk Arkeologisk Selskap den gang Richard 

Fuglesang var preses. Det hadde vært liv og fart over møter og turer, som 

Richard Fuglesang hadde ledet rned fast hånd og et n1untert sinn. Som 

rnedlern av styret hadde Knut Henriksen kunnet følge Richard Fugle

sangs arbeide på nært hold, og han bemerket hvordan direktør Fuglesang 

til enhver tid hadde dradd lasset og inspirert andre til å følge opp. For

sarnlingen reiste•seg og hyldet Richard Fuglesang med klappsalver. 

8. Direktør Fuglesang introduserte så aftenens foredragsholder, rnuseurns

inspektør Ole Crumlin-Pedersen, København, hvis foredrag: «Vikinge

skibene fra Skuldelev i Roskilde fjord» ble ledsaget av gode og instruk

tive lysbilder. 

Gjennom inspektør Crumlin-Pedersens foredrag fikk vi en glimrende 

innføring i det arbeide som hadde foregått i Roskildefjorden fra de 

første frosken1annsundersøkelser gjennmn tØrrlegging, opptnåling, gra· 

ving, preparering og rnontering i den nybygde vikingskipshallen. Til 

slutt fortalte Crun1lin-Pedersen om den store interesse skipene hadde 

vakt - særlig blant ungdommen - og viste bilder av skipskopier, som 

var bygget av speidergutter. 

Professor IVIarstrander takket for foredraget og fremhevet den store be

tydning Ole Crumlin-Pedersens arbeide har for dansk og nordisk viking

ti dsforskning. 

9. Isegran. 

Takket være en fantastisk velvilje fra Fredrikstad Kmnrnune planlegger 

Universitetets Oldsaksamling i Oslo en arkeologisk feltstasjon på øya 

Isegran ved Fredrikstad. Professor ~/farstrander redegjoi"de for disse pla

nene og håpet at Norsk Arkeologisk Selskap ville være rned å stØtte pro

sjektet. Direktør 'Fuglesang foreslo Øyeblikkelig at generalforsarnlingen 

skulle bevilge kr. lO 000)- av Fondets rnidler til dette formål. Fondet er 

jo beregnet benyttet til sjJesielle formål i forbindelse rned norsk arkeo

logisk forskning, og de frernrnøtte ga sin fulle tilslutning til forslaget. 
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C. Ca. 90 medlemmer fant så veien til Oldsaksamlingen, hvor det servertes 

snitter og rødvin. 

Richard Fuglesang ønsket velkon1men til bords og takket tnuseet v/pro

fessor 1\1arstrander for at arrangementet var muliggjort. 

Noe senere overrakte h.r.adv. Henriksen blmnster til professor Bjørn Hou

gen- v jfru Torbjørg Hougen -og direktør Richard Fuglesang og uttrykte 

i en nydelig tale tnedlemtnenes takknemlighet. 

Direktør Fuglesang takket på professorens og egne vegne. Han mntalte 

den store glede de hadde hatt av å sitte i selskapets ledelse og av satnværet 

med medlemmene på turer og tnØter. 

rril slutt uttalte Richard Fuglesang sine beste ønsker for Norsk Arkeo

logisk Selskaps fremtid. 

I brev av 12/12-71 fra Norges ahnenvitenskapelige forskningsråd kmn 

melding om tilskudd kr. l O 000)- til trykning av Viking 1972. Beløpet ble 

innbetalt på vår bankkonto l /2-72. Søknad on1 tilskudd til Viking 1973 ble 

sendt 13/5-72. 
Fra protokollen for styretnØte 8/2-72 siteres: 

«Enstemmig og med stor begeistring ble det vedtatt å utnevne pro

fessor dr. Bjørn Hougen til selskapets første ærestnedlem. Professor 

Hougen har vært medlem fra starten i 1936, og i 20 år har han vært 

generalsekretær. Alle var glade for å kunne vise Bjørn Hougen denne 

ære som takk for alt han har gjort for norsk arkeologi og især for Norsk 

Arkeologisk Selskap.» 

Årsmøtet 1971 bevilget kr. 10 000)- til den arkeologiske feltstasjon på 

Isegt·an. Styret besluttet å forhøye bevilgningen tned kr. 5 000)-) som mang

let for å få utført nødvendige reparasjoner på bygningen. Tilsatnmen 

kr. 15 000)- ble utbetalt 17/3-72 fra Norsk Arkeologisk Selskaps Fond. 

På satntne styremøte ble behandlet forslag mn statutter for «Reisestipendie

fond for arkeologistudenten>, og det endelige oppsett ble følgende: 

Statutter for «ReisestijJencliefoncl for arkeologistudenter» 

l. Fondets fonnål er å gi bidrag til studiereiser til hovedfagstudenter 
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nordisk arkeologi ved de av våre norske universiteter SOlli har faste lære

stoler i dette fag. 

2. Såvidt fondets n1idler tillater det, kan det deles ut inntil to - 2 - stipen

dier hvert år. Hvert stipend bør ikke være tliindre enn kr. 1500)-. 

3. Stipendiene skal nyttes til arkeologiske studier i utlandet. I særlige til

feller kan stipendiet brukes til reiser innenlands. 

4. Etter vedtak av styret i Norsk Arkeologisk Selskap utlyses stipendiene 

ved oppslag på de arkeologiske institusjoner ved universiteter og n1useer. 

5. I søknad, stilet til Norsk Arkeologisk Selskap, vises hvordan beløpet ten

kes anvendt. 

6. Søknadene forelegges for en valgt studentrepresentant fra hvert av de 

arkeologiske læresteder. Disse avgir innstilling til styret i Norsk Arkeo

logisk Selskap, son1 treffer beslutning Olli tildeling. Studentrepresentan

tene velges på alhliannan1øte av de arkeologiske studentene ved de 

enkelte institusjoner, og valgbare er hovedfagstudenter, SOlli ikke er 

søkere samtlie år. 

7. Den SOlli har mottatt et stipend, plikter etter reisen å gi en kort skriftlig 

rapport til Norsk Arkeologisk Selskap Olli hvordan stipendiet er blitt 

benyttet. 

Fastlagt etter beslutning i Norsk Arkeologisk Selskaps styre den 8. februar 

1972. 

lVIed kontingentvarsel for 1972 ble det sendt ut sirkulære tlied bønn om 

å sende bidrag til stipendiefondet - og on1 verving av nye n1edle1li1lier. 

Reaksjonen på sirkulæret har vært positiv, og 25 j 5-72 ble tildeling av reise

stipend for 1972 utlyst ved norske universiteter. Det kmli inn 2 søknader, 

og etter behandling ifølge statuttene er følgende tildeling foretatt: 

J{r.1500)- til Ole J. 1\IIelby, Oslo, for studiereise til København og Stockhohli. 

Kr. 1500)- til Reidar Bertelsen, Bergen, for studiereise til Århus og Lund. 

Til Universitetets Oldsaksan1lings forskningsskip er bevilget kr. 6 000)

til innkjøp av utstyr. Beløpet er utbetalt 21/9-72 fra Norsk Arkeologisk Sel

skaps Fond. 
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Forholdene n1.h.t. trykkingen av Viking har ikke vært tilfredsstillende, 

og etter grundig behandling av saken har styret besluttet å overføre dette 

arbeide til et annet trykkeri. 

Viking 1972 vil bli trykket av Petlitz Boktrykkeri As. 

Det har i 197 2 vært arrangert en ordinær vårtur til Hed1nark 416, og en 

ekstraordinær tur til Island i dagene 9-16 l 7. I forbindelse n1ed Islands

turen holdt dosent Hallvard l\llagerøy et orienterende kåseri for turdel

takerne på Frogner Hovedgård i Oslo 3 l 7. Referat fra turene - se nedenfor. 

Kontingentinnbetalingen i 1972 har vært mntrent son1 tidligere år, og 

1nedle1nsantallet er 1052. 

I løpet av året er det tegnet følgende livsvarige 1nedle1nskap: 

Signe og Georg Bull, Oslo, 

Anne-l\llarie og Henning Engebretsen, Roa, 

Gunnar Hagg1.nark, Stockhohn, 

Sverre Singer, Oslo, 

vVencke Slmnann, Oslo, 

Grete og Kai-Erik vVestergaard, Oslo, 

og nye smn representantskaps1nedle1nn1er er: 

Anne1nari og Henrik E. Helliesen, Oslo, 

Nanna og KnutE. Henriksen, Oslo. 

Det har året vært 3 styre1nøter, og styret har hatt følgende salnlnen

setning: 

Preses: H.r.adv. KnutE. Henriksen, Oslo. 

Generalsekretær: 

Visepreses: 

Styre1nedlem1ner: 
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Professor dr. Sverre lVfarstrander, Oslo. 

H.r.adv. Fredrik l\lloe, Oslo. 

Skogeier 1 ens Berger, Flisa, 

Generaldirektør Rein I-Ienriksen, Sarpsborg, 

Direktør Arne I. Hoem, Dram1nen, 

Statsstipendiat Erling 1 ohansen, Fredrikstad, 

1 ournalist Elisabeth Holte Kielland, Oslo, 

Fru Cecilie l\llathiesen, Oslo, 

Fru Ebba Tschudi, Oslo. 



Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo. 

Revisor: 

Sekretær: 

Hednw.rh 4 j 61972 

H.r.adv. Kr. A. Arnesen, Oslo. 

Fru Berit Didriksen, Oslo. 

Norsk Arkeologisk Selskaps vårtur gikk til Hedn1ark søndag 4. juni. Det 

plaskregnet ved starten fra Historisk lVIusetnn, Oslo. Ekskursjonen hadde 

l 06 deltakere fordelt i 2 busser. 

Undervegs ga professor Sverre lVIarstrander og konservator Inn el in lVIar

tens - i hver sin buss - arkeologisk orientering. Spesielt mntalt ble Rakne

haugen og Snilehaugen på Rmnerike. Professor Ove Arbo Høeg redegjorde 

for de geologiske forhold. 

Første stopp var den store gravhaugen på gården Lille Re i Stange. Haugen 

ligger sentralt i bygda 1ned vid utsikt. Gårdbruker Syverud og frue, smn 

driver Lille Re, ønsket oss hjertelig velkmntnen og fulgte interessert tned 

da Innelin l\!Iartens, smn har foretatt registreringer i distriktet, ga en fyldig 

orientering mn Stanges topografi og arkeologi. 

Stange kirke er en rmnansk-gotisk stenkirke fra det 12. årh. tned tilbygg 

fra 1300-tallet og 1703. Ved ankmnsten til kirken ble vi ønsket velkmntnen 

av representanter for n1enighetsrådet. Både tnenighetsrådets nåværende og 

forhenværende formann hadde tneget å fortelle om sin kirke, og det var ikke 

meget professor lVIarstrander føyet til. Av det rike inventaret (fra 17. og 

18. årh.) kan nevnes prekestolen fra 1630, altertavlen fra 1652, en alterbok 

fra 1688, malerier og skulpturer. En av kirkeklokkene - stØpt i København 

- var egentlig tiltenkt Kongsberg kirke. Glassmaleriene i koret er nye 

fra 1928. 

Da vi kjørte fra Stange inn i Hamar, lettet skydekket, og vi så glitnt av 

sol. I Hamar kmntnunes festlokale ble vi tatt vel in1ot av kmntnunens repre

sentanter og fylkeskonservator Per l\1Iartin Tvengsberg. Viseordføreren ønsket 

velkommen til bords. Sultne turdeltakere gledet seg over deilige stnørbrød 

og kaker, og da alle de store fatene begynte å tØtnmes, takket Sverre lVIar

strander på selskapets vegne for hyggelig tnottakelse og god bevertning. Vise

ordføreren ble oven·akt en «Osebergkniv)} son1 et varig minne mn vårt besøk. 
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På Dmnkirkeodden den1onstrerte fylkeskonservator Per lVlartin Tvengs

berg don1kirkeruinen og Hedn1arks1nuseets nye hovedbygning. Fylkeskon

servatoren ga en interessant og detaljert oversikt over Ha1nardomens historie. 

(On1 Han1ars historie i gan1n1el tid se «Hedn1ark1nuseet og Dmnkirkeod

den» -Årbok 1957-1968.) Kirken, en ron1ansk treskipet basilika, ble byg

get mnkring år 1200 og var i høyn1iddelalderen «Norges vakreste kirke» 

med rik utsn1ykking. ~1Ied reforn1asjonen begynte forfallet; 1nanglende ved

likehold, brann og ufred førte etterhvert til at kirken sank i grus. Etter de 

utgravninger og restaureringsarbeider son1 er foretatt, har vi idag en vakker 

og særpreget ruin på Dmnkirkeodden. Vi fortsatte så over «Bispestredet» 

og inn i den nye 1nusetn11sbygningen. Denne er bygget over ruinene av den 

ga1nle bispegården og «Storhan1arlåven», hvis grunnmur for det 1neste ble 

laget av stein fra bispegården. Arkitekt Fehn har skapt en interessant helhet 

av glass, betong, treverk og ga1nle ruiner. Per ~1Iartin Tvengsberg viste oss 

1ned glede on1kring og forklarte hvordan 1nan i bygningen vil kunne følge 

historiens gang. Turdeltakerne var ivrige etter å få vite n1est mulig on1 

n1useets fren1tidsplaner, og for å få 1nere tid til dette besluttet n1an å sløyfe 

siste post på progran11net, gravfeltet på Vidarshov. 

Ved avreisen ble Per lVlartin Tvengsberg overrakt en kopi av 1nannshodet 

fra Osebergvog11en. Han ble videre takket n1ed hjertelige ord fra preses, 

KnutE. Henriksen, og med applaus fra 1nedle1n1nene. 

Kaffepause på Eidsvoll (Nebbenes) og retur til Oslo. 

Island 9.-16. juli 1972 

Forventningsfulle n1edle1n1ner av Norsk Arkeologisk Selskap 1nøtte på 

Fornebo søndag 9/7, og kl. 15.30 var alle mnbord i Icelandairs Boeing 727, 

smn satte kursen 1not Sagalandet. 

Ankmnst Keflavik kl. 16.50 lokal tid, så 1ned buss inn til Hotel Loftleioir 

i Reykjavik, hvor vi ble ønsket velkmn1nen til Island av riksantikvar :Por 

~~Iagnusson og konservator Gisli Gestsson fra Nationahnuseet. 

Etter middag på hotellet holdt professor lVIarstrander et kåseri o1n Islands 

arkeologi, og vi fikk se en islandsk turistfihn. 
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I>6r lVIagnusson var vår vert og ledsager under hele oppholdet på Island. 

På ekskursjonene ut fra Reykjavik ble han assistert av konservator Gestsson, 

og da vi satte kursen nordover, ble Gisli Gestsson avløst av konservator Arni 

Bjørnsson. De islandske vitenskapstnenn vaT glinuende guider, og vi fikk 

etterhvert en fyldig innføring i Islands historie fra landnå1ntiden til i dag. 

Vi ble også godt orientert om landets dTan1atiske geologiske historie. Gatnle 

tingplasseT og landnåtnsgåTder i nord og syd, 1nange av gårdene sa1nn1en

hengende bebodd gjennmn 1100 år, ble påvist etterhvert so1n vi passerte. 

Noen av landnå1nsn1ennene var også 1ninnet ved navn på fjell og daler. 

Islandske skaldeT fra Egil SkallagTin1sson til HaldoT Laxness har en stor 

plass i islendingenes hjerter og har fått n1ange n1innesn1erker. Våre islandske 

venner fortalte fra sagaene, fra sagn og overtro, smn knyttet seg til landets 

forunderlige natuT og 1nenneskenes liv på vulkanøya. Sagatidens forteller

glede lever ennå. Vi fikk også høre islandske sanger. 

Nlandag 10j7. Start kl. 9.00 1ned 2 busser til I>ingvellir. Veien gikk over 

Nlosfellsheioi, hvor vi bl.a. passerte bygden hvor Egil Skallagrin1sson døde 

og ble begTavet, og Haldor Laxness' hjen1. Bussene stoppet oppe på høyden 

vest foT :Pingvellir, og vi hadde derfra en praktfull utsikt over stedet hvor 

det Islandske Allting ble grunnlagt i år 930 og hvor den nåværende repu

blikk ble proklatnert i 1944. P6r Niagnusson ga en orientering mn stedet 

og dets historie før vi gikk ned Alln1annagja til selve tingplassen. Tuftene 

av noen av de bodene, hvor tingn1ennene holdt til, var tydelig å se i ter

renget, 1nen utgravninger var ikke foTetatt. 

Neste stopp var ved en liten vulkan, smn stakk opp av asken1arken på øst

siden av I>ingvallavatn. 

Etter lunsj i skolebyen Laugarvatn gikk turen til Geysirmnrådet. Vi fikk 

ikke se den store Geysir i utbrudd; men den noe 1nindre Strokkur var i full 

aksjon. For øvrig var der større og n1indre vannhull, son1 boblet og kokte, 

og svoveldatnp steg opp fra lavagrunnen. Så via den praktfulle Gullfoss til 

Skalholt don1kirke. Den nåværende kirken i romansk stil er den 11. kirke 

på sa1nme sted, hvor det var bispesete 1ned skole fra ca. l 050 til 1800. På 

Skalholt er foretatt de største arkeologiske utgravninger på Island under 

ledelse av Haakon Christie. Hjetnturen gikk via gartnerbyen Hverageroi 
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med drivhus fulle av grønnsaker, frukt og blon1ster. Kaffepause i drivhuset 

Eden, og sen n1iddag på hotellet. 

Tirsdag Il j7 ble i sin helhet tilbragt i Reykjavik. Besøket i National

museet (kl. 10-12) under direktør lVIagnussons ledelse var llieget interessant, 

og tiden ble knapp. Interessen konsentrerte seg særlig Olli den praktfulle 

lliiddelalderavdelingen. Etter lunsj på restaurant Gardir tok våre busser (med 

reisebyråets guider) oss en rundtur i byen. Av spesiell interesse var besøket i 

folkemuseet Arbær 1ned diverse torvbygninger, billedhuggeren As1liundur 

Sveinssons have og atelier, og ikke minst de arkeologiske utgravninger i 

Reykjaviks sentrun1, ledet av den svenske arkeolog Bengt Schonback. 

Onsdag 12/7 gikk turen via llieieribyen Selfoss til fiskerlandsbyen Eyrar

bakki, hvor det var bygget en de1nning for å verne landet innenfor lliOt over

svØllillielse av havet; så nordøstover inn i landet til Arnes, hvor vi spiste 

lunsj. Deretter kjørte vi opp i I>jorsardalur, son1 i lliiddelalderen var godt 

jordbruksland n1ed nesten 30 gårder. Heklas utbrudd i l l 04 la det hele øde, 

og dalen er ikke bebygget igjen. Innerst i dalen lå gården Støng. Denne ble 

gravet ut i 1939, og det er lagt tak over ruinene av hovedbygningen. Sel

skapets medlemllier tok seg god tid til å studere anlegget, og de islandske 

arkeologene svarte villig på n1ange spørslliål. I 1970 hadde Hekla igjen et 

større utbrudd, og I>jorsardalur ble dekket av et lag aske og svart lavagrus. 

Ved elektrisitetsverket B-thfell - n1ed store dallianlegg - var også et gårds

anlegg gravet ut. Dette var bygget n1ed san1llie grunnplan SOlli Støng. (For 

botanisk interesserte kan nevnes at vi her fant Eyrarros, storblmlistret geite

ran1s, som ikke finnes i Norge, n1en er en an1erikansk art.) Underveis til

bake til Reykjavik så vi glillit av Hekla (regn og tåke). Kort stopp ved 

Hjalparfoss. 

Torsdag 13 j7 kl. 9.00 avreise fra Hotel Loftlei6ir nordover langs de syd

vestislandske fjorder Hvalfjorour (llied kort stopp ved hvalstasjonen) og 

Borgarfjorour til Borgarnes like ved Egil Skallagrillissons gård Borg. EtteT 

lunsj gikk ferden innover dalen til Reykholt, Snorri Sturlussons gamle gård. 

Ved siden av å være en stor skald og histoTiker, var Snorri en lliektig n1ann 

i sin samtid og hadde store eiendomllier. Vi beså Snorris utendørs bade

basseng «Snorrilaug» og en underjordisk gang, SOlli har gått inn i huset. På 
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stedet finnes for øvrig en kirke fra 1880, skole fra 1930 og Gustav Vigelands 

Snorrestatue. 

Så nordover til Hraunfossar og Barnafoss i frodige mngivelser (bjerke

kratt!) og til Hotel Edda (internatskole) i Reykir ved Hrj1hafjorour for 

middag og overnatting. 

Fredag l4j7. Etter tnorgenbad i utendørs svøn11nebasseng og en deilig 

frokost besøktes bygdemuseet i Reykir, et fint lite tnuseutn tned bl.a. en båt

hall, hvor vi fikk se Hakarlaskipet 6feigur, et haifiskeskip tned tverrseil, smn 

hadde vært i bruk til 1935. Der var også en gatntnel «Badstue» (sovehus), 

smn nylig hadde vært i bruk, og en mnfattende landbruksavdeling. 

Fra Reykir reiste vi nord- og østover og passerte bl.a. Islands eneste bygde

borg- Borgarvirke- før vi stoppet ved Pingeyrar kirke, en ca. 100 år gan1-

mel kirke av sten. Kirken har 1600- og 1700-talls inventar, bl.a. en bibel fra 

1728 (trykket i Holar). I nærheten lå fra 1133 et kloster. Flateyjarboken er 

muligens skrevet her, og endel av ættesagaene er kanskje også skrevet ned i 

dette distriktet. 

I Blønduos spiste vi lunsj og dro så Østover til bygden1useet i Glatn11bær. 

Det er en torvbygget prestegård tned hele 16 rmn, son1 var i bruk til 1935. 

Fra gamtnelt av har Island hatt svært mange kirker i forhold til folketallet. 

Kirkene har oftest vært torvkirker, smn p.g.a. det forgjengelige tnaterialet 

n1åtte fornyes etter få år. Det trevirke smn ble benyttet var ofte drivved. 

(Nå ser det ut smn mn bØlgeblikk har erstattet torv smn bygningstnateriale.) 

Av de islandske torvkirkene er det nå bare 5 igjen. Vi besøkte Vioitnyri 

torvkirke fra 1834. Den hadde altertavle fra 1616 og staker og lysekrone fra 

omtrent satntne tid. Lenger nord i en sidedal beså vi dmnkirken i Holar. 

Her var Nordislands bispesete og skolested fra 1106 til 1800. Den nåværende 

stenkirke er bygget i 1763 (på fundatnent fra 1400-tall) og har atskillig verdi

fullt inventar, som er bevart gjennmn århundrer. En altertavle av alabast 

står i N ationaln1useet. 

Vi passerte så Reinistaoir, hvor det i 1130 ble grunnlagt et nonnekloster, 

og fikk til slutt en fin aftentur over fjell og gjennmn daler til Eyfafjorotu 

og Akureyri, smn er Islands nest største by. lVIiddag på Hotel Varoborg og 

innkvartering på Hotel Edda. 
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Lørdag 15 j7 ble i sin helhet viet Islands 1nerkelige natur. Vi startet fra 

hotellet kl. 10.00 og kjørte først rundt det innerste av fjorden. Akureyri== 

aker-øra, og her var virkelig frodig jordbruksland. Lenger øst passerte vi en 

av Islands tre skoger (skogen er fredet) 1ned trær på 5 til 10-12 meters høyde 

- før vi kom inn i lavamarkene ved IVI )rvatn. De atnerikanske måne farerne 

gikk prøvetur i ørkenlandskapene her. 

Etter lunsj på Hotel Reynihlid besøkte vi Dinnnuborgir tned fantastiske 

lavaformasjoner, Namaskaro tned boblende leirpytter og svovelutbrudd i et 

rødgult ørkenmnråde, og til slutt badet vi i krystallklart vannt vann i 

Grjotagja. 

Alt land rundt lVl)rvatn er en eiendom (et areal smn ca. 2 X Luxetnburg). 

Området er kanskje 1nest kjent p.g.a. det rike fuglelivet ved vannet. En kisel

gurfabrikk får sitt råstoff ved å ptnnpe opp 1nuslingskall fra bunnen av sjøen, 

og drivstoffet er damp fra vanne kilder. Allikevel går ikke fabrikken 1ned 

overskudd. Noen pryd for stedet er den heller ikke. Vi passerte Hovstaoir, 

utgravet tuft av et hov fra 900-tall, og den n1inste bussen kjørte veien 0111 

Gooafoss. 

Otn aftenen var det festtniddag på Hotel KEA, og det ble holdt en rekke 

taler. Preses, KnutE. Henriksen, ønsket velkmn1nen til bords og holdt senere 

en tale for Island. Han ga bl.a. uttrykk for selskapets store glede over å ha 

fått besøke dette særpregete landet og avsluttet 1ned en skål for Island og 

dets president - arkeologen Kristjan Eldjarn. Riksantikvar Por lVIagnusson 

ble antnodet mn å overbringe presidenten Norsk Arkeologisk Selskaps gave 

-en kopi av Erik Magnussøns ryttersegl. Por ~1agnusson takket på sitt lands 

vegne og lovet å gi presidenten seglet ved første anledning. Professor ~![ar

strander takket 1ned muntre ord og gaver de islandske vitenskapstnenn for 

alt de hadde lært oss mn Island og dets befolkning gjennmn Il 00 år, og 

sjåførene ble takket for god kjøring. Islendingene v jPor ~;Jagnusson og Arni 

Bjørnsson takket hjertelig og ønsket oss velkomtnen igjen. Fra fornøyde 

medle1n1ners side ble selskapets ledelse og adtninistrasjon takket for vel plan

lagt og gjennon1ført ekskursjon. 

Søndag 16 j7 kl. 8.30 avreise fra hotellet til lufthavnen for retur til Reykja

vik, hvor vi straks ble kjørt til Handritsafns Islands. Her demonstrerte arki-
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var Stefan Karlsson håndskriftene «Den eldre Edda» og «Flateyjarboken», 

son1 er kmntnet tilbake til Island fra København. Håndskriftene oppbevares 

vanligvis i bygningens hvelv og er bare i utstillingsmontrene (2 X 2) 4 timer 

i uken. Professor l\!Iarstrander takket hjertelig for at museets ledelse hadde 

vært d elskverdig å ta håndskriftene frem spesielt for Norsk Arkeologisk 

Selskaps tnedletntner. 

Etter lunsj på Gardir hadde vi ca. l titne til disposisjon. Noen av tur

deltakerne benyttet tiden til et ekstra besøk i Nationalmuseet. Andre besøkte 

Nordens Hus, før våre busser kjørte oss ut til flyplassen på Keflavik. 

H jenueisen ble en titne forsinket - tnen i fint vær med praktfull utsikt 

over Vatnajøkul og lett tåke over havet kmn vi vel hjem, og landet på 

Fornebo ca. kl. 20. 

Ekskursjonen hadde 55 deltakere. 

Revisjonsberetning 

] eg har revidert Norsk Arkeologisk Selskaps regn ska p for perioden l l l l 
1970-31 l l o 1971. 

Regnskapet er ordentlig ført tned bilag for alle poster. Jeg har kontrollert 

bankkonti og postgirobeholdning for såvel selskapet som selskapets fond. 

Verdipapirer beror i forvaltningsdepot i Den norske Creditbank, og er opp

ført i regnskapet etter dagens kurs. 

Regnskapet gir et riktig bilde av selskapets økonmniske stilling, og jeg 

anbefaler at det godkjennes og at styret tneddeles ansvarsfrihet. 

Oslo, 4. november 1971. 

K-r. A. A nzesen 
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NORSK ARKEOLOGISK 

Tap- og vinningskonto 

Utgifter: 

Administrasjon Kr. 16 318,54 

Diverse utgifter ..................................... . » l 919,34 

Renter og provisjon, foliokonto ........................ . » 743,76 

Viking 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 40 684,40 

-+-bidrag NAVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 000,00 » 30 684,40 

Viking 1971 Forskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. l O 14 7,60 

-+-bidrag NAVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 000,00 » 147,60 

Balanse ljll 1970-30/10 1971......................... » 9191,61 

Kr. 59 005,25 

Status 

Aktiva: 

Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 220,26 

Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 551,06 

Den norske Creditbank: 

Kto. 7001.06.00365, foliokonto ....................... . 

» 7001.63.78443, sparekonto ...................... . 

Utgifter vedr. Is1andstur 1972 ......................... . 
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» 3 275,53 

» 51 918,73 

)) 2 257,50 

Kr. 59 223,08 



r 

SELSKAP- REGNSKAP 

pr.30I101971 

Inntekter: 

Ko11ti11ge11ter ....................................... . 

Salg ............................................... . 

Kr. 47 550,00 

» 9 618,45 

Renter, sparekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 836,80 

31 l 101971 

Passiva: 

Kr. 59 005,25 

Stipendiefond for arkeologistudenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 11 640,00 

Disposisjonsfond 1111-70 .................. Kr. 28 391,47 

Bidrag NAVF vedr. Viking 1969 . . . . . . . . . . . . » l O 000,00 

Kr. 38 391,47 

Balanse 197 O l l 971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 191,61 

Pr. 30110 1971 .......................... Kr. 47 583,08 » 47 583,08 

Kr. 59 223,08 

Anm .. Mottatt fra Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsråd til Viking 1969, 1970 og 1971, kr. 30 000)00. 
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Utgifter: 

Tilbakebetalt O. Gogstad 

NORSK ARKEOLOGISK 

Regnskap pr. 

Kr. 5 000,00 
Forvaltningsgebyr ................................... . )) 200,05 
Fondsøkning l l 11-70-30 l 10-71 ....................... . )) l 472,39 

Kr. 6 672,44 

Status 
Aktiva: 

Den norske Creditbank: 

Kto. 7001.78.08019, Forvaltningsdepot ................. Kr. 84 365,00 

» 7001.63.78443, Sparekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13 918,07 

Kr. 98 283,07 
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SELSKAP- FONDET 

301101971 

Inntekter: 

K ursdifferanse verdi pa pirer 

Renter verdipapirer .................................. . 

Livsvarig medlemskap ................................ . 

301101971 
Passiva: 

Fond pr. l/ ll-70 .................................... . 

Fondsøkning l l 11-70-30 l 10-71 ........................ . 

Kr. 

» 

» 

45,00 

6 127,44 

500,00 

Kr. 6 672,44 

Kr. 96 810,68 

» l 472,39 

Fond pr. 30110 1971 .................................. Kr. 98 283,07 

Kr. 98 283,07 
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DEN NORSKE CREDITBANK - Kto. 7001.76.08019 

Forvaltningsdepot 

2 stk. Hypotekbanken 2Y2% 1947 2. serie 

5 » Bykreditt 

5 » Bykreditt 

pål. kr. l 000, kurs 94Y2 Kr. l 890,00 

2Y2% 1947 3. serie, 5. avd. 

pål. kr. l 000, kurs 57Y2 . . . . . . . . . . . . » 2 875,00 

5% 1961 5. serie, l. avd. 

pål. kr. l 000, kurs 85 . . . . . . . . . . . . . . » 4 250,00 

» Panteobligasjon, St. Halvardsgt. 20, 7%% rente, 

oppr. kr. 10 000 .............. rest » 7 250,00 

l » Panteobligasjon, St. Halvardsgt. 20, 7~2% rente, 

oppr. kr. 50 000 . . . . . . . . . . . . . . rest » 39 600,00 

l » Panteobligasjon, Statsråd Nlathiesens v. 8-10 

6Y2% rente, oppr. kr. 30 000 . . . . rest » 28 500,00 

Kr. 84 365,00 

Oslo, 30. oktober 1971 
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