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Sverre Niarstrander 

SIGURD GRIEG, 

norsk arkeologis nestor, er gått bort, nær 80 år ga1nmel. 

Sigurd Grieg var sønn av boktrykker 1 on Grieg i Bergen, og det var visst

nok 1neningen at han skulde ha fulgt i farens fotspor. ~:len etter hva han 

selv en gang har fortalt, ble han i studietiden så fengslet av A. '1\T. Brøggers 

forelesninger, at han slo til da Brøgger i 1915 til bød ha1n et vikariat ved 

Oldsaksamlingen. Vikariatet ble ikke et kort intennezzo, 1nen innledningen 

til en arbeidsdag smn skulde strekke seg gjennon1 en hel n1annsalder inntil 

han i 1946 ble direktØr for De Sandvigske San1linger. Også her falt det i 

hans lodd å gjennmnføre store oppgaver, 1nen for Norsk Arkeologisk Sel

skap faller det naturlig i første rekke å 1ninnes hans innsats ved den institu

sjonen hvor han hadde sitt virke son1 arkeolog. 

Som Brøggers 1nedarbeicler var Grieg en aktiv kraft i utbyggingen av 

Oldsaksan1lingen til et moderne forskningsinstitutt. I over 20 år, fra 1924, 

satt han som Sa1nlingens underbestyrer og hadde- i virkeligheten den dag

lige ledelse når Brøgger, smn tilfelle ofte var, ble opptatt 1ned andre gjøre

lnål. Administrative oppgaver så han som en utfordring. 1 eg kan selv fra 

1nin tid so1n assistent huske ham farende som en stonnvind gjennom kon

torene for å konferere og treffe avtaler i dagens aktuelle saker. Sakslnap

pene hadde ingen chanse for å sa1nle støv på hans skrivebord. 

Grieg var meget opptatt av 1nuseets ansikt utad- i å presentere det arke

ologiske 1nateriale på en engasjerende 1nåte. I årene like før krigen (1936-

1937) gjennomførte han en fullstendig omlegging av vikingtidsutstillingen, 

hvor de gamle typeserier i stor utstrekning 1nåtte vike plassen for mer 

kulturhistoriske betonte grupper av våpen, redskaper og andre olclsaks

former. Hans interesse for å modernisere utstillingene var in1idlertid ikke 
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bare begrenset til hans egen avdeling - han var sine kollegaers inspirator 

og hjelper også når det gjalt resten av museet. Under planleggingen av ny

monteringene kom hans evner på det finansielle område til sin fulle rett. 

Grieg var fremragende som innsamler og hadde nok her gått i en god skole 

hos A. W. Brøgger. De store monteringsarbeidene kunne i stor utstrekning 

realiseres ved de midler som Grieg skaffet tilveie utenom budsjettets spar

somme midler. 

Grieg deltok meget aktivt i den arkeologiske undersøkelsesvirksomhet 

som Brøgger tok initiativet til etterat han tiltrådte som bestyrer. Grieg var 

med som assistent på Brøggers undersøkelser i Vestfold 1917 jl8 som bl. a. 

omfattet utgravningene av Farmannshaugen og gravfeltet på Gullkronen 

på Jarlsberg, like utenfor Tønsberg. 

I årene som fulgte kom Grieg selv til å stå som leder av større systema

tiske forskningsoppgaver. Fire somres registreringer og undersøkelser på 

Hadeland ga ham materiale til hans doktoravhandling om «Hadelands 

eldste bosetningshistorie» (1926). 

Resultatene av hans hustuftundersøkelser på Lista (1931-33), som var 

en videreføring av det arbeide som Helge Gjessing ikke fikk fullført, ned

felte seg i verket «] ernaldershus på Lista» (1934). 

Men Griegs største oppgave som feltarkeolog var utgravningen av Rakne

haugen i Ullensaker (1939j40). I to svære sjakter som fikk navnene «Vest

banen» og «Østbanen» gikk han inn mot sentrum, hvor han stØtte på svære 

kegleformete tømmerlag, som imidlertid til alminelig skuffelse ikke viste 

seg å dekke over noen sentralgrav. ] eg var selv med det første året som 

Griegs assistent og fikk ikke bare anledning til å verdsette hans evner som 

administrator og gravningsleder, men også hans sosiale interesser. Ved be

vilgning fra Sosialdepartementet hadde han nemlig fått mulighet for å bruke 

unge, arbeidsløse gutter som arbeidsmannskap til utgravningen. Grieg følte 

ansvar for dem, holdt foredrag og satte kurser og andre velferdstiltak av 

forskjellig slag i gang, bl. a. noen Raknehaugrevyer som vakte stor jubel. 

Griegs virkelyst manifesterte seg ikke bare i museet og i det arkeologiske 

feltarbeid, men i høy grad også ved skrivebordet. Han kan trygt karakteri

seres som en av vårt lands flittigste arkeologer. 
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Han gikk bevisst inn for studiet av jernalderens kulturforhold, men det 

er tydelig å merke at det er visse aspekter som særlig fanget hans interesse: 

bosetningshistorien, våpenformene, jernaldershuset, redskap og verktØy som 

vitnesbyrd om håndverkets fremvekst. I hans doktoravhandling kan vi si at 

de to første aspektene er vevet satntnen til en enhet. Av særlig verdi her er 

hans studier over romertidens bevebning, som har verdi den dag i dag. 

Studiet av våpenformene vendte han tilbake til i flere senere avhandlinger, 

bl. a. i en oversikt over våpen i nordisk middelalder. Hans innsats i hus

forskningen er allerede nevnt i samband med «]ernaldershus på Lista», -

også her vendte han tilbake til emnet i senere arbeider. Hans interes~er for 

redskaper og verktØy kan vi første gang spore i en av hans første avhandlin

ger om «SmedverktØy i norske gravfund» (l 921 ). Den ble ytterligere stimu

lert da han fikk den store oppgaven å gjennomgå og behandle hele det rike 

gravgodset fra Osebergfunnet. Både denne avhandlingen, som utkom som 

B. li i Osebergverket (1928) og kanskje ennå mer «Vikingetidens skatte

funn» (l 929) er den dag i dag nyttige håndbøker. Hans siste større arkeolo

giske avhandling er «Gjermundbufunnet» (l 946) - en monografi over et 

praktfullt vikingtidsfunn som i langt høyere grad enn den nøkterne tittelen 

skulde tilsi, gir et verdifullt bidrag til yngre jernalders våpenhistorie. 

Allerede i det avsnitt av hans forskerliv som kunne kalles hans «forhis

toriske periode» kan vi registrere de første vitnesbyrd om den interesse for 

middelalderens kulturhistorie som senere skulde bli dominerende. «lVIiddel

alderske byfund fra Bergen og Oslo» (l 933) er først og fremst en arkeolo

gisk dokumentasjon, men får øket verd ved at materialet behandles på 

kulturhistorisk bakgrunn. En stor del av byfunnene kaster lys over hånd

verkshistorien og det store arbeidet om «Det norske håndverks historie, 

lVIiddelalderen» (l 936) kan sees som en naturlig fortsettelse. Det kan karak

teriseres som et pionerarbeide av blivende verd. 

Fra håndverkshistorien førtes Griegs interesse videre til nyere industri

historie. I flere arbeider, sotn vi ikke skal komme nærn1ere inn på her, har 

han bl. a. behandlet tekstilindustriens utvikling. Her er heller ikke stedet 

til å gå nærmere inn på de mange arbeider han utga etter at han i l 946 

hadde forlatt Oldsaksamlingen. De fleste av dem henter sine emner fra 
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middelalderens kunst og kulturhistorie i den del av landet som kan sies å 

utgjøre De Sandvigske Samlingers naturlige interesseområde. Dette emne

valg var uten tvil uttrykk for et bevisst program fra Griegs side. Til de 

viktigste hører det store arbeide om «Gudbrandsdalen i mellomalderen» 

(1957-58) og «Ringsaker gamle kirkes herlighet» (det store flanderske 

alterskapet, 1955). 
Men den største og vanskeligste oppgaven Grieg fikk å løse som direktØr 

for De Sandvigske Samlinger, var reisningen av nybygget for de gamle verk

steder. Han sa en gang at han følte seg som Moses, som skuet inn i Det 

forjettede land, men ikke desto mindre gikk han på med en energi og på

gåenhet, som er karakterisert som ubendig og som førte frem til målet. 

Da Sigurd Grieg i 1964 gikk av smn direktør, kunne han med stolthet 

betrakte det nye bygg med sine nymonterte samlinger. Få ridderkors av 

St. Olav har vel vært mer fortjent enn det han fikk ved denne anledning. 

Griegs arbeidslyst og initiativ var usvekket også etterat han var gått over 

i pensjonistenes rekker. Gjennom flere år hadde han samlet materiale til 

et større arbeid om norske drikkehorn. Han rakk å gjøre manuskriptet 

ferdig og like før han døde var han opptatt med å forberede trykkingen. 

Grieg hadde egentlig ingen særlig tilknytning til Norsk Arkeologisk Sel

skap. Men da selskapets styre for en tid siden drøftet planen om å utgi en 

serie populærvitenskapelige hefter om våre viktigste fornminner og forn

minneplasser, spurte jeg om han ville skrive om Raknehaugen. Manu

skriptet kom, som alt fra Griegs hånd, meget ekspedit, og det vil bli utgitt 

som det første hefte i serien. 

Griegs vesen var preget av bergensk temperament med et islett av gutte

aktig iver og med en garnering av et utall av anekdoter og historier. Han 

kunde i uforblommede ordelag gi uttrykk for hva han mente, og særlig når 

han vandret på kulturvernets veier kunde han som hans etterfølger Fartein 

Valen-Sendstad uttrykker det, «sende en verbal kaktus når vreden var som 

hetest». 

Men ikke desto mindre blir han av alle, elever, kollegaer og de mange 

han ellers fikk kontakt med berømmet som en godviljens mann. Hans natur 

hadde mange fasetter - han var, hva kanskje mange ikke vet, en elsker av 
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lyrikk og poesi. Men det forteller litt om spennvidden i hans interesser at 

han i sin fritid også fordypet seg i emner som nyere dansk historie, feng

selsvesen og kriminalhistorie. 

Sigurd Griegs navn vil bli husket så lenge det drives arkeologisk forsk· 

ning i Norge. Norsk Arkeologisk Selskap vil ved hans bortgang slutte seg 

til de mange som i takknemlighet føler trang til å hedre hans minne. 
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Bjørn Ho u gen 

DEN HAVDJER\TE 

Et runekjevle 1ned skipsbilde?· fra Bryggen i Bergen 

Arin og de forgylte fløy 

båre dei ut åt strande 

de var Åsmund Frægdegjæva 

han sille fara av lande. 

«Her farer den havdjerve». Slik lyder i oversettelse den enkle innskriften 

på en av de ca. 550 gjenstander med runer som er funnet ved utgravningene 

under restene av den del av Bryggen i Bergen som ble lagt i aske ved bran

nen 4. juli l 955. En tragisk brann, man får bare trØste seg med at omfanget 

ikke ble større, takket være brannvesenets effektive innsats. Og som det ikke 

sjelden har hendt så 1nange steder i innland og utland, var det en ulykke 

som har tilført kulturforskningen uanede, men alt for dyrekjØpte verdier, 

i dette tilfelle ved de årelange utgravninger på Bryggen ledet av Asbjørn E. 

Herteig. Bare Il år tidligere hadde jo noe lignende hendt i Bergen ved 

eksplosjonen 20. april l 944 som ødela så meget av Håkonshallen og Bergen

hus, men som også ga 1nuligheter for årelange historisk-arkeologiske under

søkelser av stor betydning under ledelse av Gerhard Fischer. 

Funnet vi her skal se på er en ca. 25 cm lang avkuttet gren av løvtre, 

kløvet på langs. Den kløvede siden er ikke helt avglattet, og det som en 

gang var barksiden er ikke bearbeidet, men to store kvister er hugget av. 

Foruten den korte runeinnskriften er på begge sider risset inn skipsfigurer 

av ymse slag. Det hele er et leilighetsarbeide, laget con amore til tidsfor

driv som vi har mange eksempler på både fra vikingtid og 1niddelalder. 

~1annen som moret seg 1ned dette kunne både tegne og føre en sikker kniv, 

han hadde god greie på båt og skip og hadde også et innslag av fantasi. 

Fig. 1-2. 
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Fig. l. Den klØvede side av runekjevlet fra Bryggen i Bergen. 
Originalens lengde sa. 25 cm. 

Asbjørn Herteig har i et par arbeider omtalt funnet (1958 og 1969),1 

fyldigst i boken Kongers havn og handels sete. Meget viktig er her dater

ingen. Av stratigrafiske grunner tilhører runekjevlet et lag mellom alle 

brannene på Bryggen so1n er fra første del av 1200 årene, altså i Håkon 

Håkonsons regjeringstid. Aslak Liestøl har 1nuntlig meddelt at dette kan 

stemme bra 1ned runeformer og sprog, 1nen at de arkeologiske kriterier her 

er de avgjørende. 

De avhuggede kvister på barksiden deler etnnet i to felter. I det ene er 

risset inn et helt skip n1ed den underlige akterstevn som er svunget innover 

nesten midtskips. I det andre feltet er tegnet forskipene av 3 farkoster som 

delvis dekker hverandre, og under disse står runeinnskriften: her ferr haf

djarfr, her farer den havdjerve. Den kløvede siden har også en rekke far

tØyer som delvis dekker hverandre så bare forskipene er synlige. De er sett 

fra venstre mot høyre i en stilisert perspektivisk fremstilling: skipene lengst 

til venstre er størst, blir mindre og mindre og lengst til høyre ganske små. 

Det er gjort helt bevisst, da det var plass nok til å gjøre dem større. På den 

kløvede siden er det 45 stavner, på den andre siden 4 skipsbilder. Sammen

lagt er det altså ikke så langt fra at «Seks og femti de drage lå». 

Lesningen og oversettelsen av runeinnskriften er grei. Realtydningen i 

forholdet mellom bilder og tekst er ikke fullt så entydig. Spørsmålet er om 

setningen «her farer den havdjerve» bare gjelder de tre skip over innskrif

ten, eller omfatter hele flåten på begge sider av kjevlet. Hadde det siste 

vært tilfelle, måtte det vært noe til høvedsmann som seilte her. Til denne 

oppfatning helder Herteig i den nevnte bok. (s. 88) og antyder at det er 

leidangen som ligger klar til strid. En slik tolkning er både den mest nær-
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Fig. 2. Runekjevlet fra Bryggen i Bergen. Øverste rekke runer og skipsfiguren 
på barksiden. Etter AsbjØrn E. Herteig. 

liggende og dramatiske. En annen forklaring er også en mulighet, men 

kjedeligere. Grenen er ujevn og deler den naturlig i 3 skilte billedfelter: 

på den kløvede siden en sammenhengende flate der vi har hele flåten, på 

yttersiden kvistene som deler emnet i to deler med høyst ulike bilder. Og 

under det ene der skipene minner mest om dem på den kløvede siden, står 

innskriften. Spørsmålet om teksten gjelder det hele eller bare de 3 skip 

over runene er uten betydning for det som følger, der det er den ikonogra

fiske side av saken vi skal se på. 

Vi har 3 grupper av hovedkilder til nordisk oldtids og middelalders skips

og båthistorie: l. Arkeologiske funn av deler og i heldige tilfelle nesten 

hele fartøyer. 2. Den avgjort største gruppen og den so1n har den største 

kronologiske spennvidde er billedfremstillingene. Vi har dem fra stein

alderens og særlig bronsealderens helleristninger, vi har dem i lapidarkunst 

av ulik slag fra romertid til sen vikingtid og tidlig middelalder, og der er 

billedsteinene fra Gotland både det største og mest betydningsfulle mate

riale. Og vi har det fra middelalderen, delvis som tilfeldig tidsfordriv som 

på runekjevlet fra Bryggen og på tallrike kirkevegger, dels men sjelden i 
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bevisst kunstnerisk form med Bayeuxteppet som hovedmonumentet når vi 

går utenfor Norden i egentlig forstand. 

Som tredje kilde kommer de litterære i norrøn litteratur, temmelig få 

fra kvad, men noen tneget eiendo:inmelige som fra Sigvat Tordssons Auster

fararvisur, de fleste fra prosa, både i sagaer og lovverk. Her er en rikdom 

av ord, uttrykk og opplysninger mn skipsbygging, skip, roing og seilas. 

Mange, kanskje de fleste kjenner vi igjen i nyere tids nordiske sprog, ikke 

n1indst i dialektene. Andre ord er blitt borte, dels fordi den eller den del 

av fartøyet ikke lenger er et vesentlig konstruktivt ledd, som f. eks. megin

htlfr ( d.v.s. det sterke bord), det viktige og særlig kraftige omfar i bord

kledningen i vandlinjen i vikingtidens skipskonstruksjon, dels fordi ved

kmntnende båttype forlengst er gått av bruk. I forskningen har vi her hatt 

et givende samspill melletn filologi og arkeologi. I filologien er Hjalmar 

Falks bok fra 1912 Altnordisches Seewesen med den megetsigende under

tittel Worter und Sachen fremdeles det grunnleggende verk smn var og 

stadig er like nyttig for a:ke6lqger. Boken er da også flittig brukt av Haakon 

Shetelig da han som den første og vel hittil uovertrufne stakk ut kursen, og 

selv fulgte den langt til havs i jernalderens og den tidlige middelalders 

skipsbygnings- og sjøfartshistorie - tett fulgt i kjølvannet av A. W. Brøgger. 

Det som gjør serien av skipstegninger på runekjevlet fra Bryggen så inte

ressant både fra et båthistorisk og delvis stilhistorisk synspunkt er stevn

løsningene og stevnprydelsene på hele den svære flåten som stevner fram. 

La oss først se på de udekorerte stevnene som er de tallrikeste, 43 i alt 

tned smått og stort. Stevnene løper enten opp i spiss avslutning et stykke 

ovenfor der hvor reling og stevnplanke møtes, eller avslutningen er tvert 

avskåret, de spisse er de tallrikeste. Denne forskjell i stevnavslutningen kan 

virke nokså bagatellmessig, men er av betydelig interesse for spørsmålet om 

hvordan vikingtidens og den tidlige middelalders skip så ut, og dermed for 

rekonstruksjonen av stavnene på våre vikingskip. Blandt de 3 østnorske 

vikingskip er er tålelig godt bevart er det bare på Osebergskipet at det er 

så meget i behold at rekonstruksjonen av forstavnens øverste del og dekora

sjonen i form av et ormehode er temmelig sikker på grunnlag av de rester 

som ble funnet i innbruddslaget etter det gamle gravrov. Den øvre del av 
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Fig. 3. Gokstadskipets forstevn etter Fr. Johannessens restaurering 1932. 
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Fig. 4. Gokstadskipets forstevn etter forandringen 1959. 
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akterstevnen har raget så høyt opp i haugen at den var råtnet opp og rekon

struksjonen i form av en ormehale er laget etter analogi fra et par av billed

steinene på Gotland. I Gokstadskipet hvor det gamle innbrudd hadde truf

fet fartøyet midtskips på babord var begge topper av stevnene råtnet vekk, 

og rekonstruksjonsproblemet tilsvarende mer tvilsomt. 

Ingeniør Fr. Johannessen som i 1931-32 etter flytningen av Gokstad

skipet fra det usle treskur i Universitetshaven til Vikingskipshuset på BygdØy 

foretok en gjennemgripende ny konservering og restaurering av skipet, 

valgte en tvert avskåret og temmelig bred avslutning av stevnen. Noen år 

tidligere hadde Johannessen rekonstruert Osebergskipets stevner, og her 

hadde man som nevnt gode holdepunkter når det gjaldt forstevnen. Om 

dette har han skrevet en artikel, Osebergskibets stavner.2 Men han har så

vidt jeg vet aldri publisert noe om nykonserveringen av Gokstadskipet og 

restaureringen av stavnpartiene, så vi kjenner desverre ikke fra ham selv 

hans grunner for å lage de nokså bastante avslutninger på stevnene som i 

noen grad tynget den elegante skuta. Etter en del diskusjoner ble i l 959 

stevnplankene på mitt initiativ øverst noe avsmalnet og tilspisset slik at 

stevnplankenes øverste del følger relingens kurve og ikke som før spun

ningslinjene. Fig. 3-4. (Spunning er falsen som er hugget inn i stevner og 

kjølens ender til feste for bordgangene.) 

Arne Emil Christensen har gjort den viktige iakttagelse at spunnings

linjen i akterstevnen på Gokstadskipet gjør et knekk innover, og at det er 

når man følger spunningslinjens forlengelse man får den brede tvert av

skårne avslutning av stevnen.s Christensen fester også oppmerksomheten 

ved at Johannessen ved sin rekonstruksjon fulgte den antydning som Gok

stadfunnets utgraver, N. Nicolaysen hadde gitt i sin publikasjon av funnet, 

Nicolaysen 1882 pl. I og hans rett utførlige argumentasjon s. 57.4 Med rette 

fremhever også Christensen at vi aldri med sikkerhet kan si hvordan Gok

stadskipets stevner har vært avsluttet, og på grunnlag av noen myrfunn av 

stevner fra Vest-Norge antyder han også et par andre muligheter hvorav 

særlig den ene, her gjengitt som fig. 5 A, virker meget tiltalende. 

Flåten på runekjevlet fra Bryggen viser tydelig at både spiss og tverr av

slutning har vært i bruk. De eneste funn av skip som synes å vise det samme 
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Fig. 5. Gokstadskipets akterstevn etter Arne Emil Christensens rekonstruksjonsforsøk. 

er to av fartøyene fra Skuldelev i Roskildefjorden der vrak I synes å ha 

tverr og vrak Il sikkert har spiss stevnavslutning, smn påvist av Olaf Olsen 

og Ole Crumlin-Pedersen.5 

Spiss eller tverr avslutning av stevner er en detalj som vel bare hadde 

praktisk betydning ved skip hvor et løst dyrehode skulle brukes som dekara· 

sjon, og der vel den tvert avskårne var mest formålstjenlig, og ga det sikreste 

feste. Men hvor viktig konstruksjon og bygging av stavnen var, fremgår av 

en bestemmelse i Gulatingsloven smn påbyr at stavnbyggeren (gn. stafn

smi<Sr) skulle ha dobbelt så høy lønn som den der hugget bordgangene, 

skjønt dette også var et krevende håndverk når vi ser hvor relativt tynne 

men brede bordgangene på våre vikingskip er. 

Det eneste fartØy på runekjevlet son1 er tegnet i sin helhet ser vi på ytter

siden. Det er langt fra noen naturalistisk gjengivelse, det er blant annet 

påfallende at en farkost av de dimensjoner bare har 4 bordganger. lVIen her 

er også realistiske trekk. De 5 underlige oppstandere med en tverrstang 
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kjenner vi igjen fra 3 lignende i Gokstadskipet. Det har vært gjettet på at 

de i dette skipet har vært brukt til å legge årene på under seilas, men av

standen 1nellom de1n er for stor til det, og den antydning som er gitt av 

Arne Emil Christensen at de snarere er til å legge rå og seil på under roing 

og når farkosten lå i havn lyder mer trolig. 6 I gammel tid var det ikke 

uvanlig at akterstevnens øverste del var svunget noe innover skipet, men så 

sterkt smn her kan neppe være realistisk, og 1nå være en billedristers licentia 

poetica. Begge stevner avsluttes i temn1elig skissemessig utførte dyrehoder. 

l\1er detaljert og sikrere i tegningen er dyrehodene på 2 av stevnene på 

den kløvede side av kjevlet. Son1 før nevnt er det bare på Osebergskipet at 

vi har bevart den ene stevnprydelse, dyrehodet i baugen, og den er her laget 

i ett med stevnen og kunne ikke løsnes. Som så ofte fretnhevet må den særlig 

i sidevind ha gitt et generende sterkt vindfang, og forklaringen er at Ose

bergskipet var et lystfartØy i smult farvand og maksvær og ingen havgående 

skute. 

Fra den norrøne litteratur har vi noen eksempler son1 klart viser at de 

dekorative stevnprydelser ikke var bygget i ett med skipet. Knappest og mest 

dra1natisk er det vel skildret av Snorre Sturlasson i innledningen til Svolder

slaget. Skip etter skip seiler forbi, de venter på Onnen Lange, og Svein 

Tjugeskjegg sier om et av dem som de lar passere: «Han er redd Olav 

Trygvesson nå, han tØr ikke seile med hodet på skipet sitt.» (Olav Trygves

sans saga kap. l O l.) 
Dette er realistisk. Som motsetning til dette har vi det nokså usannsynlige 

fra l\llagnus den godes flåte: 

Lystig gynget i stormen 

ski p med gull prydede hoder. 

Det er litt uærbØdig sagt skaldens svada. 

Mer realistisk er vel heller ikke denne strofen fra Harald Hardrådes saga, 

kap. 71 hos Snorre: 
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De poetiske vendinger on1 gull og forgylte stevner i åpen sjø bør vel sees 

på 1ned noen skepsis når det gjelder nautiske realiteter. Det er håndgripelig 

virkelighet at forgylte fløyer til pryd var i bruk i middelalderen, som vi 

snart skal se nærmere på. :JVIen gullet hadde fra gmnn1elt av en egen nimbus. 

Og den ble kanskje forsterket i vikingtid og middelalder ela sølvet var det 

dmninerende edelmetall, og gullet vel san1let i enda ferre ætter enn det 

hadde vært i folkevandringstiden. 

En enkelt gang, og igjen sikkert en dikterisk frihet, møter vi gullet i et 

kvad der elet er kvinnelig håndarbeid det gjelder, og i nær sammenheng 

tned gullbeslått skipsstevn. I den forne Gudrunkvicla har vi i Ivar lVIorten

son Egnunds gjendiktning disse strofene: 

So n1ed Tora eg sat 

i sjau halvår 

dotter til Håkon 

i Dan1narki. 

I gull ho sau1na 

til gatnan åt meg 

sudrøne salar 

og svanur i elv. 

Der bilæt-vevnad 

vart vyr kt med hagleik 

på tjeld vart skrivi 

koss svein ar leika, (osv.) 

Noe senere i sa1nme Gudrunkvida: 

Sigmunds skip der 

skreid ifrå land 

med gullslegi hovud 

og gravne stamnar. 
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Det er ikke til å undres over at tekstiler er sjeldne fugler i arkeologiske 

funn. Det vi har bruk for her, er hva kan bevarte tekstiler fra vikingtid og 

fram til Håkon Håkonsons tid fortelle om bruk av gull- eller sølvtråd i 

tekstilkunsten? Det er sparsmnt, men likevel opplysende. Fra middelalderens 

liturgiske utstyr har vi et beskjedent innslag av gullbrokader, visstnok i de 

få kjente eksemplarer importvarer og bare ett så gam1nelt som fra 1200 

årenes første halvdel. Det er vel verd å merke seg at i vikingtidens grav

funn av billedvevsfragmenter - og det vil først og fremst si Osebergfunnet 

1nen også noen få andre fra Norge og Sverige - har vi aldrig noe innslag 

av gulltråd i mønstereffekten. Stundom forekom1ner det smn n1ønsterislett 

i brikkvev. Vi har her noen få eksempler fra Dan1nark og Norge, og rela

tivt rikelig fra gravplassen på handelssentret Birka i J\!Iå]aren. lVIen sølv

tråd er her 1neget vanligere enn gulltråd. 

Disse trekk fra den tekstile kunstarkeologi setter også gullproblemet i et 

visst relieff overfor de sjøfartshistoriske spørs1nål. 

Sagaer og kvad nevner flere ganger forgylte stevnprydelser. På vårt rune

kjevles kløvede side er det de 3 tresidige stevndekorasjoner som er av særlig 

interesse. Den side som er festet i stevnen og øvre side er rettlinjet, den 

tredje buet. Vi har her et rikholdigere og mer eksakt funnmateriale til 

sammenligning enn ved selve stevnavslutningene. For det kan ikke være 

ringeste tvil mn disse 3 stevnprydelser på runekjevlet er det sa1nme smn de 

forgylte bronsefløyer som vi nå kjenner 6 av, 4 fra Norge og 2 fra Sverige, 

selv mn disse skriver seg fra kirker og ikke er fra skipsfunn. 

De har en ganske n1erkelig funnhistorie. Først kjent ble fløyen fra Søde

rala i Halsingland, den skal være oppdaget 1916, og ble publisert i 1921 

av Bernhard Salin.7 Osloavisen Tidens Tegn bragte et bilde av fløyen med 

en kort tekst, og like etter fikk Universitetets Oldsaksamling et brev fra 

lege Fritz Thaulow i Hole på Ringerike 1ned en tegning av det senere så 

berømte praktstykke som er kjent under betegnelsen Heggenfløyen, og med 

tilbud mn kjøp. Prisen var på ingen n1åte urimelig, men for høy for 

museets budsjett, men ble løst ved en gave fra en mann smn ønsket å være 

anonym. Etter drøye halvt hundre år er det vel ikke noe stort diskresjons

brudd å røbe at donator var tidligere statsminister Gunnar Knudsen. 
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Det er viktig for begivenhetenes videre gang at dr. Thaulow gjorde opp

rner ksorn på at Heggenfløyen sannsynligvis stammer fra Heggen kirke på 

lVIodun1, derav navnet Heggenfløyen. Det førte til at antikvarer og kunst

historikere for alvor festet Øynene på kirkespir tned fløyer av noe uvanlig 

form, fløyer som hadde vært sett av tusenvis av folk, men nå kom i viden

skapens søkelys. 

Fløyen fra Tingelstad kirke på Hadeland hadde forsåvidt vært kjent som 

en antikvitet fra 18. årh., er nevnt i N. Nicolaysens Norske Fornlevninger 

1866, og ble så å si gjenoppdaget av Anders Bugge i 1923. 

I 1927 oppdaget så Anders Bugge den inntil da helt ukjente fløy fra Høy

jord stavkirke i Vestfold (fig. 6). Året før hadde rektor H. ]. Hammer på 

loftet i prestegården i Norderhov på Ringerike funnet en forgylt fløy som 

kanskje kan ha prydet kirketårnet, tnen det er bare en mulighet. 

Som rekken av funn av fløyer begynte i Sverige ble den også avsluttet der. 

I 1930 skulle spiret på IGillunge kirke på Gotland repareres og da ble 

fløyen oppdaget, før ukjent, senere et av klenodiene i Gotlands Fornsal 

i Visby. 

Kronologiske detaljer har lite å si i de spørsmål som her står i fremste 

rekke. Anders Bugge daterer detn slik, og jeg tror de i hovedsaken er hold

bare: Heggen og Kallunge ca. år 1000, Søderala henimot 1050, Tingelstad 

rnidten eller 2. del av 1000 årene, Høyjord midten eller siste del av 1200 

årene, og Norderhov ca. 1300.8 I tid skulle da runekjevlet fra BTyggen son1 

Herteig daterer til første del av 1200 årene ligge nænnest Høijordfløyen. 

Dette har rnindre å si da fløyene på runekjevlet i det diminutive format 

nødvendigvis må bli noe skjernatiske. Det er likevel forbausende hvor mange 

realistiske småtrekk de har, til tross for det lille fonnat. Vi legger rnerke til 

strekene med prikkene på den buede siden. Det er enten sløyfer av tØy eller 

klapreblikk. Ingen av dem er bevart på de fløyene vi har, men på flere av 

dern er hullene til festene tydelige nok. Han sorn skar runekjevlet var selv

sagt ikke naturalist i sin fremstilling, rnen var avgjort hverdagskjent i det 

stoff han moret seg rned. Legg f. eks. merke til at han har rnarkert dyre

figuren i øvre hjørne på fløyene. 

De to først oppdagede fløyer fra Norge, Heggen og Tingelstad ble publi-
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Fig. 6. Forgylt bronseflØy fra HØijord stavkirke, Vestfold. 

22 



sert i 1925 av A. W. Brøgger som skrev on1 Heggen og Anders Bugge on1 

Tingelstad.9 Salin hadde da han i 1921 skrev om Søderala antydet at det 

var en skipsfløy og denne ide fulgte Bugge videre, både i den første publika

sion og i senere arbeider. Brøgger ville i sin behandling av Heggenfløyen 

ikke direkte avvise denne tanken, 1nen hevdet smn det mest sannsynlige at 

det var lansefaner, og henviste her særlig til bilder på Bayeuxteppet. Et 

sterkt argument for skipsfløyteorien son1 Bugge trakk frarn er likheten mel

len1 de gylne fløyer og stevnedekorasjonene på de skipsformede lysholdere 

fra Urnes stavkirke og fra den gotiske steinkirken Dale i Luster. 

Salin-Bugges teori at de forgylte kirkefløyer opprinnelig var skipsfløyer 

er senere vanligvis godtatt. Selvsagt kan det vekke undring at næsten alle 

kirkefløyene er fra innlandsbygder, det eneste undtak er faktisk IGillunge 

på Gotland som da også er en av de eldste og fineste. Om Søderala er fra 

en av kystbygdene eller fra innlandet i Halsingland vet jeg ikke. 

Vil en arkeolog søke litterær støtte til vikingtidens og middelalderens 

kunst, håndverks- og skipshistorie, ser han rimelig nok helst etter tilnær

melsesvis samtidige kilder i kvad, sagaer og lovverk. Når det gjelder Den 

havdjerve fra Bryggen tror jeg en folkevise gir det klareste bilde, og det er 

ingen ringere enn Åsmund Frægdegjæva. I Knut Liestøls og lVIoltke l\!Ioes 

utgave 1922 av Norske Folkevisor forklarer Liestøl (B Il s. 196) i kmnmen

tarene at selv om Onnen Lange er nevnt, foregår det helst på Olav den 

helliges tid, og at Trollebotn trolig er Grønlandshavet, da de på den tid 

trodde at Grønland og Norge var landfast. 

Verset (l O) vi har bruk for her er dette: 

Årin og de forgylte fløy 

båre dei ut åt strande, 

de var Åsmund Frægdegjæva, 

han sille fara av lande. 

I to linjer og ti ord gir den første strofen i sin rytmiske velklang et dag

klart bilde: «de forgylte fløy» kunne ikke bli lagt igjen ombord, det er greit 

nok. Og det er like klart når det gjelder <<årin». Et havgående skip i viking-
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tid og tidlig middelalder var når det lå i en fjordhavn ikke til å 1nanøvrere 

uten årer hvis det ikke var fralandsbris eller man hadde en liten robåt til 

å slepe, selv om hele riggen var i skjønneste orden. 

«de forgylte flØy» var til pryd. Men uten «årin» kunne hverken Asn1und 

Frægdegjæva dra nord i Trollebotn eller Den havdjerve legge ut fra Bryg

gen ved Vågen i Bjørgvin. 

Sttmmary 

Parts of Bryggen, the old trade and artisans' centre of Bergen, burned do-wn 

on 4th Jul y 1955. Extren1ely important medieval material has con1e to light 

in the ruins, as a result of many years' excavation \Vork led by Asbjørn 

Herteig. This includes about 550 runic inscriptions. 

One of these is of particular interest to the marine historian: probably 

cut to idle away same leisure time, it bears the brief inscription: The daunt

less sailor puts to sea (Here sails the dauntless master of the waves - Here 

sails the sea-brave sailor). A number of figures of ships, most of the1n 

showing the stem with terminal and decorations, appear on both sides of 

a chance piece of wood, figs. 1-2. Same of the undecorated stems end in 

a point, others are cut straight across. Arne Emil Christensen and the 

present author have both drawn attention to the importance of these ter

minals to the reconstruction of the stem and stern of the Gokstad ship, 

figs. 3-5. 
Three of the decorated sten1s are of a type well known from Norwegian 

and Swedish originals - these are the so-called galden vanes, known from 

four Norwegian and two Swedish churches, where they occur as church 

vanes. 

This runic inscription from Bryggen has been dated to the first half of 

the thirteenth century; the galden vane 1nost nearly conternporary \Vith it 

is that from Høijord Stave Church in Vestfold, fig. 6. 
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Sverre Niarstrander 

ET NYFUNNET BREV FRA OLUF RYGH TIL 
NICOLAY NICOLAYSEN OM UTGRAVNINGEN 
AV TUNESK.IPET 1867 

Nicolay Nicolaysen var i 1860 blitt fast knyttet til Fortidstninnestnerke

foreningen i en nyopprettet stilling som antikvar. Universitetsstipendiat 

Oluf Rygh (fig. l), som i 1862 var blitt bestyrer av Universitetets Oldsak

samling etter professor Rudolf Keyser, hadde i samarbeide med de arkeolo

giske museene i Bergen og Trondheitn tatt initiativet til en landsomfattende 

plan for bevaring og sikring av san1tlige oldfunn i landet. Som et ledd i 

dette arbeidet tok Rygh sikte på å bygge Oldsaksamlingen ut i retning av 

et slags arkeologisk riksarkiv hvor alt materiale til belysning av norsk for

historie skulde samles. Smn landets eneste arkeologiske universitetsmuseum 

kunne Oldsaksatnlingen den gang utstrekke sin virksomhet til hele landet. 

Disse omfattende og langsiktige planer satte Rygh i verk i nært samar

beide med Nicolaysen, som i begynnelsen av 1860-årene var travelt opptatt 

med innsamling av tnateriale til sitt store dokun1entariske verk: Norske 

Fornlevninger. Det forelå avsluttet i 1866. I forordet nevner Nicolaysen 

selv Rygh først av alle blant dem son1 han hadde mottatt bidrag fra til sine 

oversikter over funn og faste fortidstninner. Det tnå etter alt å dømme ha 

vært et godt og tillitsfullt satnarbeide n1ellom Nicolaysen, som i 1867 kunne 

feire sin 50-års dag, og hans 16 år yngre kollega, som i 1863 var blitt lektor 

og i 1866 professor i historie ved universitetet. 

Sommeren 1867 hadde Nicolaysen satt i gang en større undersøkelse av 

gravfeltet på Kaupang i Tjølling, hvor han i smnmerens lØp rakk å grave 

ut ikke tnindre enn 79 hauger. Etter å ha avsluttet arbeidet på Kaupang 

foretok Nicolaysen en kortere utenlandsreise. Under hans fravær, antakelig 

i begynnelsen av septetnber, kom meldingen om skipsfunnet på gården 

Nedre Haugen i Rolvsøy inn til Fortidsminnestnerkeforeningen. Et par 
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Fig. l. Oluf Rygh 1863. 

1nedlemmer av direksjonen, professor F. Bugge og arkitekt H. Thrap-IVleyer, 

reiste først ned for å undersøke saken nænnere. Da deres rapport gjorde 

det klart at det virkelig dreiet seg om et skipsfunn fra gam1nel tid, ble det 

Rygh selv som 1nåtte påta seg oppgaven 1ned utgravningen så snart hans 

universitetsplikter i forbindelse 1ned exmnen artitnn tillot det.l 

Undersøkelsene var i hvert fall kmn1net i gang 25. september fordi det 

i JVlorgenbladet for denne dagen finnes en rapport on1 utgravningsarbeidet. 

Av brevet til Nicolaysen går det fren1 at det 1nå ha vært avsluttet senest 

den 10. oktober, idet Rygh forteller at skipet «igår», dvs. Il. okt. ble bragt 

mnbord i en pram for å slepes inn til Kristiania. Tidsangivelsene ste1nmer 

så noenlunde med Ryghs opplysning on1 at utgravningen tok mntrent 14 

dager. En notis i Aftenbladet for 12. okt. 1867 kan fortelle at skipet fra 

Tune nå er «henlagt i haven bag Universitetet», 1nen san1n1e dag har altså 

Rygh skrevet sitt brev til Nicolaysen smn nå var vendt tilbake fra sin reise 

og tydelig har ytret ønske 0111 å få en rapport.2 
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Kristiania 12. Oktober 1867. 

Hr. Antikvar N. Nicolaysen ! 

Velkommen tilbage til Landet! 

Efter Deres Ønske skal jeg gjøre en kort Beretning 0111 det lnærk

verdige Fund i Smaalenene. Det er paa Gaarden Haugen på Rolvsøen 

i Tune; Gravhaugen laa ca. l 000 Alen o p fra Visterflu (Arn1 af 

Glommen). Der var mærkværdig nok et Sagn paa Gaarden, at der i 

denne Haug skulde ligge et Skib; ri1neligvis skriver det seg fra en 

Gravning smn skulde være foretaget for en 120-150 Aar siden. Jeg 

har en sterk lVlistanke om at det netop er denne Gravning der sigtes 

til i den Notits af Kliiwer smn De anfører i Fornl. S. 20 L. 10 fgg., 

uagtet der siges at det var paa Nabogaarden Rostad (saaledes heder 

den), at det var en Gravhaug og at denne var næsten udjevnet, hvilket 

alt ikke passer. lVlanden paa Gaarden havde paa Grund av dette Sagn 

allerede for et Par Aar siden begyndt at grave i Haugen og i al Stilhed 

efterhaanden blottet den ene halvdel af Baaden indvendig. Fyren, som 

er en underlig Skrue, havde tænkt at grave den helt ut før han meldte 

Fundet, forn1odentlig i Haab om at tjene 1ner på Affæren. Heldigvis 

fik Lieut. Bassøe i Raade Nys om Sagen, fik ]\llanden til at stand~e 

med Gravningen og gav 1nig Underretning. Da jeg endnu var beskjef

tiget med Artium, reiste Bugge og 1\lleyer ned for at undersøge Sagen. 

Da det viste seg at der ikke kunde være nogen Tvivl mn Baadens Ælde, 

drog jeg derned saasnart Examen var endt og fuldendte Udgravnin

gen; det tog omtrent 14 Dage. Baaden ble heldig bragt ned til Glmn

nlen og sat mnbord paa en stor Bordpram, som igaar ble bugseret 

herind af et Dan1pskib. Den vil idag eller imorgen blive kjørt op til 

Universitetet; der er allerede truffet Anstalter til snarest muligt at 

opføre et Skur over den. 

Helt bevart er den nu vistnok langtfra. Begge Stevnerne er bort

raadnede; likesaa det øverste Bord og adskilligt af Baadens Ender; 

især den ene (Jeg tror Bagstavnen). Hvad der er igjen, er også 1neget 



forbrukket og klemt af den svære Jordmasses Tryk. l\1en der er dog 

saameget bevart, at llian faar fuldstændig Forestilling om det heles 

oprindelige U dseende, og der kan vel saaledes ikke være nogen Tvivl 

Olli, at man faar underkaste sig de betydelige U dgifter Baadens Opbe

varelse vil kræve. En dyr Hund bliver det; Udgravningen og Trans

porten kommer saavidt jeg nu kan beregne det, mindst paa 150 Spd.; 

dertil kmlimer den Erstatning Grundeieren kræver (han har forlangt 

200 Spd., !lien lod til at have beregnet Prutningsmon) og Skuret, SOlli 

vist kommer på ca. 500 Spd. Den si ds te U dgift gaar naturligvis i et

hvert Tilfælde af Universitetets Kasse; hvor vi skal tage de øvrige 

Penger fra, faar vi holde Raacl Olli, naar De komtlier! Jeg har tenkt at 

i alfald en Del kunde tages af det antikvariske Reisefond. 

Baaden er 43Y2 Fod lang i kjølen (som er ganske ubeskadiget), 

13 a 14 Fod bred 1\!Iidtskibs, tlien tlieget lav: den oprindelige Høide 

fra Kjølens Overkant til Æsingen kan neppe have været over 4 Fod. 

Den er klinkbygget af ca. l" tykke Bord; Alt er af Eg, undtagen det 

lliidterste af de tre lag hvoraf Spanterne er byggede, som er af Furu. 

Træet er friskt og haardt og vil ikke behøve nogen Præparation for at 

holde sig. Baaden har løbet llieget spids ud til begge Ender, saa at det 

kan være usikkert, hvad der er For- og Bagstavn; den er meget flad

bygget, SOlli De vil kunne skjønne deraf, at den ikke har større Høide 

uagtet den bestaar af Il Omfar af 6-12" brede Bord. Af spanter har 

der været 13, hvoraf dog l er rent borte og flere andre llieget beska

digede; de have været fæsteie til Baadens Bord paa samme maade som 

i Nydamsbaaden ved Basttoug som har gaaet gjennelli et Hul i Span

tets Underkant og to tilsvarende Huller i Klatliper der ere udsparede 

paa Bordenes Inderside. Af Keiperne, ligesom af Æsingen i det hele, 

fandtes intet Spor. Baaden har vært brugt baade SOlli Seil- og Rofartøy; 

tliidt i den ligger en vældig Egeblok til begge Ender udskaaret son1 

en Fiskehale, hvori 1\!Iasten har været fæstet (en Stullip af den er endnu 

tilstede). Arbeidet viser megen Omhu, alle Bordene ere listede baade 

ind- og udvendig, ligesaa det øverste af Spanterne. Spor til Tofter fin

des ikke; mellem og paa Spanterne synes i en dertil indrettet Fals at 
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have ligget Tiljer hvoraf itnidlertid heller ikke noget nu findes levnet. 

Af løse Gjenstande fandtes lidet bevart i Haugen. Ben (ubrændte) 

av l lVIand laa i et Run1 noget aktenfor (?) JVIasten, hvilket var af

tnærket tned Træplugger, nedstukne i Leret i Firkant. Satnmesteds 

(det var udgravet før jeg kom) var der Ben af l Hest, en li den Khunp 

satntnenrullet Tøi og to Glasperler. Endvidere er i selve Baaden fun

det et Ror (af satntne Fonn som det i Nydatnsbaaden) og Stykker af 

en Ski) nogle smaa udskaarne Træstykker som jeg efter Satnmenlig

ning tned Borrefundet skulde tro hørte til en Sadel) et lidet Spunds 

som til en Tønde m. tn. Lengere oppe i Haugen saaes paa mange 

Steder Ruststriber efter 1 ernsager, n1en kun paa et Par steder lykkedes 

det mig at skjelne Fonnen (etsteds var der et Sverd med Haandtag af 

yngre 1 ernalders fonn, et andet Sted to Spydspidser, et tredje en Ring

brynje mn jeg ikke tager n1eget feil). Ligeledes længere oppe i Haugen 

var der satnlet paa et Sted Ben af mindst to Heste. Ved Baadens ene 

Side fandtes en Spade af Træ og en Haandspiger. 

Vi har da saaledes her en utvilsom egte Baad fra Vikingtiden af 

anselig Størrelse. Om den har været bestemt til andet end blot Kyst

fart, om den f. Ex. har kunnet gaa over Nordsøen, drister jeg meg ikke 

til at avgjøre; ... 

Brevet til Nicolaysen gn oss Ryghs første utkast til en beskrivelse av 

Tuneskipet, skrevet som en tner ufonnell rapport hvor han oppsu1nmerer 

de iakttagelser han har gjort under utgravningen, tnen fØr han hadde hatt 

1nulighet for å skaffe seg mer inngående kunnskap om de skipstekniske 

detaljer. Den første trykte beretningen i «Den Norske Rigstidende» No. 178 

for 17. okt. 1867,3 bygger uten tvil på nærmere undersøkelser som Rygh 

altså må ha foretatt straks etter at skipet hadde funnet sin plass på Universi

tetets grunn. Dette kommer tydelig fre1n i vurderingen av enkelte detaljer. 

lVIens Rygh i brevet til Nicolaysen sier at det kan være usikkert hva som er 

forstavn og akterstavn, heter det helt riktig i artiklen at den 1nåten tnasten 

er anbragt på, tyder på at den nordlige enden er skipets akterstavn. Omtalen 

av roret, som baTe nevnes ganske koTt i bTevet, viseT at han i artiklen er helt 
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Fig. 2. Den fØrste tegning av Tuneskipet i «Skillingsmagasinet» 16. nov. 1867. 

klar over stavnproblemet; her heter det nemlig at roret ble funnet liggende 

tversover fartøyet aktenfor n1asten. 

Det er verd å legge n1erke til at Rygh fra første stund har hatt et klart 

blikk for de karakteristiske trekk ved Tuneskipets konstruksjon: den for

holdsvis store bredden og det flatbygde, grunne skroget (fig. 2). Bredden 

blir i brevet oppgitt til 13 a 14 fot (omtrent 4,05-4,35 m) og høyden fra 

kjølens overkant til esing ikke over 4 fot (ca. 1,25 m). Disse tallene stetn

tner så noenlunde overens tned de målene I-Iaakon Shetelig kom frem til 

ved sin oppmåling nesten 50 år senere: bredden midtskips opprinnelig 

4,35 tn og høyden fra kjølens underkant midtskips til esing 1,20 m.4 (Fig. 3.) 

Noe usikker har Rygh tydeligvis vært når det gjelder antall bordganger. 

I brevet peker han bl. a. på det merkelige i at skroget ikke har større høyde, 

skjønt det består av l l omfar. I artiklen av 17. okt. er han komtnet til at 

det bare er bevart rester av l O omfar og at det i hvert fall ikke kan ha vært 
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Fig. 3. Snitt av Tuneskipet på elet bredeste. Etter Shetelig. 

flere enn Il «efter Højden af de fuldstændig bevarede Spanter». Sheteligs 

opp1nåling viser at knærne, son1 rester av 10. omfar er festet til, ganske 

riktig i flere tilfeller er bevart helt opp, men ettersmn det ikke er spor etter 

toppspanter til feste for flere bord i høyden, kan skipet ikke ha hatt flere 

enn l O bordganger. 5 

Til den alminnelige karakteristikken av fartøyet som «klinkbygget af ca. 

l" tykke Bord», føyer Rygh et ganske 1nerkelig uttrykk: «alt er af Eg, und

tagen det 1nidterste af de tre lag hvoraf Spanterne er byggede smn er af 

Furu». lVIecl det midterste lag i spantene må Rygh uten tvil mene bitene 

(tverrtrærne) som i 1notsetning til ribbene og knærne er av furu. 

Rygh antok at Tuneskipet hadde hatt 13 spant, n1ens Shetelig ut fra 

mastens plassering ved 8. spant og en sam1nenligning med Gokstadskipet 

kmn frem til en konstruksjon n1ed 15 spant.G Her må vi selvsagt være klar 

over at Shetelig hadde et ganske annet sammenligningsmateriale til vur-

32 



dering av spørsmålet enn Rygh. Det bør også tilføyes at Shetelig bygger sin 

oppfatning på et helt teoretisk resonnement; noe virkelig bevis for at det 

har vært 15 spant i Tuneskipet har vi ikke. 

På ett punkt gjør Rygh seg skyldig i en misforståelse. Beretningen om 

skipsfunnet på nabogården Rostad tnener han må referere seg til en eldre 

gravning i den haugen hvor Tuneskipet ble funnet. Nlen det lykkelige 

arkivfunnet av huslæreren Søren Thestrups beretning otn det store skibet 

som kom for dagen på Rostad i 1751, har forlengst klarlagt at det lå en 

realitet til grunn for tradisjonen om funnet på gården. Da Lorentz Kliiwer 

besøkte stedet i 1823 kunde han ennå se rester av den store skipshaugen.7 

Om «Båthaugen» på Nedre Haugen forteller Rygh i sin artikkel i «,Rigs

tidende» at den skal ha hatt en høyde av ca. 6 alen og en omkrets av 200 

til 300 skritt. Etter dette skulde den ha vært nær 4 m høy og hatt en diatn. 

på mellom 70 og 95 n1. Den må ha vært en av Norges største gravhauger. 

Det er ganske underlig at Rygh ikke med et eneste ord nevner den mer

kelige tømrete gravkammeret med flatt tak som var blitt funnet 1864 i en 

stor haug nede på sletten 4-500 m vest for «Båthaugen». lVlens Rygh holdt 

på med utgravningen av Tuneskipet fikk han høre om tØmtnergraven, 

samlet inn de oldsaker som ennå fantes på gården og skaffet seg alle til

gjengelige opplysninger om funnet. Det viste seg å være restene av det rike 

utstyret til en mannsgrav fra tiden omkring 900, med sverd, skålvekt, ride

tØy, bronsekjele og en mengde tekstilrester, bl. a. av billedvev. Funnet tnå 

ha som bakgrunn det samme fyrstelige miljø som Tuneskipet tilhører.s 

Hverken i brevet til Nicolaysen eller i senere beretninger er d~t noe som 

tyder på at Rygh har hatt en klar oppfatning av gravkatnmeret. Vi får bare 

vite at restene av et ubrent mannsskjelett lå i et rom aktenfor mctsten son1 

er avmerket med «treplugger» stukket ned i leiren i firkant. «Pluggene» 

som det er bevart noen eksetnplarer av, har i virkeligheten vært spisst til

huggede tiler som har vært stillet tett satnmen i plankevegger. Som allerede 

Shetelig har vist må de ha tilhørt et kammer n1ed reiste tiler som har vært 

rammet ned i leiren. Langveggene gikk tett utenfor relingen på begge sider 

og gavlveggene altså på tvers over skipet, den søndre like aktenfor masten. 

(Fig. 4.) 
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Fig. 4. Rekonstruksjon av gravkammeret i Tuneskipet. Etter BrØgger. 

Slike palisadekonstruksjoner danner et velkjent trekk i profane og sakrale 

bygg fra 900 og 1000 årene i Nord- og Vest-Europa.1o Rygh var av gode 

grunner undskyldt for å kjenne til det meste av dette materiale, 1nen det 

er en parallell som Rygh 1nå ha kjent og som det ville ha vært naturlig å 

nevne: gravkam1neret av tettstilte reiste veggplanker i nordre ] ellingehaug, 

funnet allerede 1820.11 Det har flatt tak, og det samme 1nå etter all sann

synlighet også ha vært tilfelle 1ned Tuneskipets gravkammer. 

De oldsakene som Rygh mente å kunne identifisere blir i brevet oppgitt 

å ligge «lengere opp i haugen». I artiklen i «Rigstidende» er imidlertid 

stedsangivelsen mere presis: I haugens sydlige del (altså over forparten av 

skipet) i høyde 1ned relingen og lenger opp. Det kan ikke være tvil om at 

disse sakene som omfatter sverd, to spydspisser, (senere rettet til ~pyd og 

skjoldbule) og rester av ringbrynje opprinnelig har tilhØrt den dødes utstyr 

i gravkammeret, men at de 1nå være spredt utover i forbindelse 1ned et 

gammelt innbrudd i haugen. A. W. Brøggers dristige hypotese om at dette 

gravrovet skulle være skildret i Harald Grimkelsons saga i fortellingen om 

innbruddet i Sote Vikings haug, er vel mere enn tvilsom.12 

Shetelig stiller seg meget skeptisk til opplysningen on1 ringbrynjen. I artik

len i «Rigstidende» får vi litt flere detaljer om dette. Like ved det sted hvor 

forstavnen må ha vært, lå en svær langaktig klump av jernrust, tilsynelatende 
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Fig. 5. Tuneskipet slik det står utstilt i Vikingskipshuset på BygdØy. 

en levning av en satnmenrullet ringbrynje. Det spørs otn vi her uten videre 

skal forkaste Ryghs utsagn. Det ville lite ligne denne omhyggelige og nøk

terne forsker å komme med løse antakelser som han ikke kunne under

bygge. Uttrykket «Olll jeg ikke tager tneget feil» indikerer at han har fore

tatt en vurdering og funnet holdepunkter for sin oppfatning. Både Gjer

mundbufunnet og andre vikingtidsfunn gir oss sikre eksempler på at ring

brynjen har hØrt med til den døde krigers utstyr.13 

Rygh bekrefter i sitt brev en eldre opplysning om at eieren forlangte 200 

spd. for funnet. lVIen det har ikke lykkes å bringe på det rene om han vir

kelig fikk hele dette beløpet utbetalt. Ifølge en familietradisjon som Shetelig 
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Fig. 6. :Midtpartiet av Tuneskipet med mastefisken. 

refererer skal han bare ha fått 150 spd.14 Det er som om man hører den 

sparsommelige Rygh sukke når han med det merkelige uttrykket «en dyr 

Hund bliver det» gir uttrykk for sin bekymring over utgiftene. Både dette 

og hans personlige karakteristikk av eieren som «en underlig Skrue» er 

naturlig nok retusjert bort i de trykte beretningene. 

I slutten av brevet kommer Rygh inn på skipets sjødyktighet. Han drister 

seg ikke til å avgjøre om det bare har vært bestemt til kystfart, eller mn det 

f. eks. har kunnet gå over Nordsjøen. I «Rigstidende» er Rygh kmn1net 

frem til en mere bestemt oppfatning. Det er så lavt og så flatbygget sier 

han, at det ikke kan ha egnet seg til lengere farter i åpent hav. Denne opp-
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fatningen deles også av de forskere som har beskjeftiget seg med Tuneskipet. 

Tuneskipet representerer likesom de to andre skipene; Osebergskipet og 

Gokstadskipet, en egen type mindre fartøyer som i den gamle litteraturen 

er kalt lwrfi) en karve. 

Det var for det n1este fartøyer som storfolk bygget til privat bruk for fær

der langs kysten og på innsjøene. Antall roere var ofte de samme som på de 

n1indre langskipene, tnen i alminnelighet må de ha vært av lettere konstruk

sjon og hatt mindre lasteevne. l\1ange av detn har vel heller ikke kunnet 

1nåle seg med langskipene - de virkelige havseilerne - i sjødyktighet. 

Hjalmar Falk nevner i denne samtnenhengen det ganske betegnende ut

trykket «fa einn karfafotinn» (Flat. Il, 87) - «gjøre en drukken». Det tyder 

på at fartØyer av karfi-typen kunne ha lett for å kentre.15 

Dette har neppe vært tilfelle med Tuneskipet. Det har nok ligget lavt på 

vannet, 1nen skroget har fått meget brede flak for å gjøre det tnest mulig 

stabilt og sjødyktig. (Fig. 5.) Dette henger sammen med at Tuneskipet er 

bygget med sikte på å brukes som et virkelig seilfartøy. Sheteligs oppmåling 

viser at hele den konstruksjonen som bærer og stØtter masten er gjort sær

deles kraftig og solid. (Fig. 6.) 16 

Den nøkterne Rygh så meget skeptisk på muligheten av flere skipsfunn. 

I slutten av artiklen i «Rigstidende» gir han uttrykk for at det, etter de er

faringer tnan har gjort hittil, vil være liten sannsynlighet for at man noen

sinne vil finne et likeså vel eller bedre bevart skip som Tuneskipet. Hel

digvis tok Rygh feil. Bare 13 år senere kmn Gokstadskipet for dagen. 

Su1nmar;J 

In a hitherto unknown letter of 12. Oct. 1867 professor Oluf Rygh gives a 

report to the antiquary Nicolay Nicolaysen a bo ut the excavation 'Nhich he 

just had finished of a ship on the farm Lower Haugen at Rolvsoy near 

Fredrikstad. The ship 'Which no\V is exhibited in the Viking Ship Hall at 

Bygdoy, is generally called the Tune Ship after the name of the parish ,,vhere 

it catne to light. The report is of interest as the first description of the Tune 
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Ship find frmn the hand of Oluf Rygh, 1vritten immediately after the inves

tigation had been terminated. His character of the ship as flat built, shallow 

and lying very low on the water indicates that he from the first moment had 

a keen sight for the peculiar qualities of the ship. His informations about 

its proportions hannonize fairly well with the measures of Haakon Sheteligs 

surwaying about 50 years later (Haakon Shetelig: Tuneskipet. Norske Old

funn Vol. Il, Kra. 1917). 

The letter is also of interest as evidence of the good personal relations 

between the se two prominent representatives of Norwegian archaeology in 

the 19th century. 

Noter 

l Examen artium ble inntill883 holdt på Universitetet. 
2 Brevet kom for dagen 1971 ved gjennomgåelsen av en samling familiepapirer som nå 

tilhØrer antikvar Nicolaysens sønneclatter fru Anne Time lVIarstrancler. Det er shevet på 
et dobbeltark av format 13,5 x 22 cm og slutter midt i en setning på fjerde side. Dess
verre har elet ikke lykkes å finne elet manglende arket, men de fire sidene vi har av 
brevet gir en avsluttet redegjØrelse for funnets forhistorie, selve fartØyet og gravgodset. 
Det er derfor lite trolig at det kan være meget som mangler. 

3 Senere trykket opp igjen i uforandret form i«Skillingmagasinet» No. 46 for 16. nov. s.å., 
men her forsynt med endel, ikke særlig fremrakcncle tegninger av skipet og en del 
ski p sele taljer. 

4 Haakon Shetelig: Tuneskipet. Kr.a. 1917, s. 15. (Norske Oldfunn Il.) 
5 Shetelig anf. arbeide s. 14. 
6 Shetelig anf. arbeide s. l 4. 
7 A. \1\T. BrØgger. RolvsØyætten s. 5 ff. (B.M. Arb. 1920-21. Hist.-ant. r. nr. l.) 
s Ab 1867, s. 59. 
9 Shetelig anf. arbeide s. 6. 

lO Roar Hauglicl. Norske stavkirker. Oslo 1969 s. 22 flg. 
11 Om J ellingemonumentene, se bl.a. Einar Dygve. J ellingekongenes Minclesmerker. Kol-

eling 1956. Gravkammeret i norclhØjen. Fig. lO. 
12 A. \1\T. BrØgger. Rolvsøyætten s. 12 note l. 
13 Sigurd Grieg. Gjermunclbufunnet, Oslo 1947 s. 17 ff; s. 48 ff. (Norske Oldfunn VIII.) 
14 Shetelig anf. arbeide s. 14. 
15 Hjalmar Falk. Altnorclisches Seewesen, Heidelberg 1912. S. 94. 
16 Shetelig anf. arbeide s. 13. 
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Aagot Noss 

DRAK_TFUNN OG DRAKTTRADISJON I DET 
VESTNORDISI{E Ol\1RADET FRA VII(INGTID 
TIL HØGMELLOl\1ALDEREN 

I det følgjande vil eg freiste å dra opp hovudlinene i draktutviklinga frå 

vikingtid til høgmellomalderen. Framstellinga er geografisk avgrensa til det 

vestnordiske området med hovudvekta lagt på Nor eg. Elles vil eg, når det 

er naudsynt, jamføre med så vel eldre som samtidig austnordisk tilfang. 

Dessutan kjem eg til å peike på enkelte relasjonar 1nellom det eldre drakt

tilfanget og bevart folkedraktmateriale. Dette er meint smn eit hjelpemedel 

og eit arbeidsgrunnlag for vidare drøftingar. Somme av spørs1nåla har vore 

reist tidlegare, såleis av Agnes Geijer under gjennomgåinga av draktfunna 

i Birkal og av Charlotte Blindheim i hennar drakt-granskingar, prenta i 

Viking2 i 1940-åra. 

Dei viktigaste kjeldene til draktstudiet i tidsromet vikingtid-høgmellom

alderen, er bevarte drakter eller delar av slike, draktsmykke, figurframstel

lingar i biletkunsten, så son1 treskurd, måling og tekstilar. Frå og 1ned l 000-

åra har ein skriftlege kjelder som også kan mnhandle eldre tilhøve, det er 

sagalitteraturen, skalde- og eddadiktinga. 

Eit oversyn over draktskikken i det nemnde område og tidsrmn kan ikkje 

bli heilt, fyrst og fremst av skort på kjeldetilfang: Gravfunn med bevart 

draktmateriale er få, så vel i vikingtid som tidleg mellomalder. Fleire og 

betre er dei frå og 1ned 1200-åra og utetter. Det er elles eit kjeldekritisk 

spørsmål om dei opplysningar smn biletkunsten og dei skriftlege kjeldene 

gjev, fortel om den samtidige draktskikken eller ikkje. Her trengs jamfør

ingar i tid og rom. 

I det følgjande vil eg ta for meg draktplagg som ser ut til å ha vore brukte 

gjennem store delar av perioden. Mindre vekt blir lagt på dei skiftande 

1notedraktene nytta av dei høgare sosiale lag. 
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Niannsdrakta har vore samansett av kjortel, truleg også eit underplagg 

som kan ha vore ei skjorte, brok, fot- og hovudbunad, forutan kappe. 

Eg vil fyrst sjå litt på nemningsbruken og dei definisjonsvanskar ein her 

står overfor. Kjortel, gammalnorsk kyrtill) so1n visstnok er eit frisisk lånord, 

tyder eigenleg ei stutt drakt. Same tyding har skjorte, gammalnorsk skyrta) 

ordet skal vera laga til kyrtill. Dei to nemningane er ikkje klårt definerte, 

heller ikkje er det klårt mn ein her har å gjera med to ulike typar plagg. 

Skjorta som var laga av ullty, har vore bruka både som utanpåplagg og som 

underplagg, medan gan1malnorsk kyrtill berre var utanpåplagg. I nyare 

språkbruk synes ordet kufte å ha vore nytta utan at dette er definert og av

grensa vis a vis kyrtill og skjorte.s Eg vil tru at nemningane kjortel (kyrtill) 

skjorte (skyrta) og kufte opphavleg viser til ulike typar plagg. lVIen ei nærare 

drøfting av det språklege og faktiske innhalclet i desse nemningane vil elet 

i denne samanhengen føre for langt å koma inn på. 

Kjortelen) som også har vore brukt av kvinner, var eit plagg til å dra over 

hovudet. Han hadde enna og kunne brukast med eller utan belte, slik ein 

ser det framstelt hos mennene på Osebergtekstilane. (Fig. l.) 

Frå vikingtida fins ingen bevarte kjortlar, deritnot er elet fleire frå 1200-

og 1300-åra. Det ser ut som det må ha vore i alle høve to hovudtypar, innan

for kvar av desse att er det variantar. Den eldste kjende kjortelen i Norden 

- av somme forskarar kalla skjorte4 - er Thorsbjergkjortelen frå 400-åra 

som er funnen i Angel i Schleswig. Bulen er sydd saman av to heile tystykke 

og har skulder- og siclesaumar. Erma er glatt isydde med saum på undersida. 

(Fig. 2 a.) 

I bevart folkedraktmateriale: er mannsskjorta i mange høve av om lag 

same snitt som Thorsbjergkjortelen. Skilnaden ligg fyrst og fremst i at Thors

bjerg-plagget er med, skjorta utan skuldersaumar. Ei jamføring med Her

jolfsnes-funnet på Grønland, tidfest til 1300-åra, viser at dei fleste manns

og kvinnekjortlane er laga etter same prinsipp som Thorsbjergkjortelen: 

Bak- og framstykka er sydde saman på skuldra. Men noko nytt er kome til. 

I sidene er innsette kilar som går frå neclrekant til ermeringinga. Likeins 

er elet kilar på bak- og frambreidd. Dette gjer at livet blir trongt og skjørtet 
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Fig. l c, g .. Mann med kjortel og leistabrok. 
b, h. l'viann med side, vide bukser og kjortel. 

el. :Mann med leistabrok og kappe. 

d 

a. Kvinne med slepkjole og kappe. Håret er sett opp i ein knute i nakken. 
Vevnad med figurframstellingar. Teikning laga av :Mary Storm på grunnlag av tekstilar frå 

Osebergfunnet, Universitetets Oldsaksamling. 
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vidt. Dessutan er det lotntne-opningar. Erma er anten halvlange, det er at 

dei går til albogen, eller dei er lange. Interessant er opplysninga i Fornal-

5arsggur: «Drifa karlsdottir var i rau5tun kyrtli ennalgngtun ok ekki ni5r 

vi5um, si5um ok tni5prongum. » 5 (Drifa Karlsdotter hadde raud kjortel med 

lange enna, ikkje vid nede, men sid og trang om livet.) Elles kan netnnast 

at lVIoeslundkjortelen6 (Jylland), truleg frå 1300-åra, er av same type som dei 

her ne1nnde Grønlandskjortlane. 

Av særleg interesse i vår samanheng er Skjoldehatnnfunnet frå Dverberg 

i Vesterålen.s Det er datert til slutten av 1400-åra og inneheld 1nellom anna 

ei skjorte (side 45) og ei «kufte». Den sistnemnde «kufta» har eit anna og 

enklare snitt enn kjortlane som er om tala ovanfor. Ty et til bul en er lagt 

dobbelt, det er laga hals-opning, men det er ingen skuldersaumar. Dette er 

det såkalla poncho-snittet smn vi mellom anna finn i ryggjeskinnet - eit av 

våre eldste plagg. I sidene og på bak- og fratnbreidd er innsette kilar, og 

likeins er det ein liten kile på undersida av enn et. (Fig. 3 a.) 

Parallellar til «Skjoldehatnnkufta» har ein i Bockstenkjortelen frå Hal

land,7 tidfest til tida kring 1300 og i Kragelund-kjortelen frå Jylland,s tru

leg frå 12- eller 1300-åra. 

Lengda på kjortlane har veksla med dei skiftande tnoteretningane. I vik

ingtida var de i kneside eller stuttare, 1nedan de i i mellmnalderen vaks i 

lengd. Ein kjem her i hug kong Sverre (1177-1202) då han irettesette sine 

menn som hadde side, moderne kjortlar: «ekki lgg5u sva Birkibeinar hinir 

fornu at sem per leggi5 me5 dragkyrtlana: hgf5u peir kyrtla styttri ok 

snæfrari, en hjgrtu betri.»9 (Dei gamle birkebeinarane gjorde ikkje åtak på 

det viset som de gjer i dei side kjortlane: dei hadde stuttare og trongare 

kjortlar, men betre hjarto.) Kvinnekjortelen har vore sidare enn manns

kjortelen. Alle dei bevarte plagga er av svart eller brunt ullty. ~!fen den opp

rinnelege fargen kan ha vore ein annan. Frå anna kjeldetilfang har ein 

opplysningar om fleire slag materiale og fargar. Forutan ullty, som nok har 

vare det vanlege, er skinn nemnd. Finare vyrke som skarlak og klede har 

vare nytta av dei som hadde råd og høve til det. Otn lVIagnus Erlingsson 

(1162-1184) heiter det såleis at han: «haf5i halfskiptan kyrtil af skarlat, 

halfr hvitr ok halfr rau5r.»lo (hadde kjortel av skarlak som var delt i to, 
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Fig. 2 a. Thorsbjergkjortelen, (400-åra) også kalla skjorte. Framsida. Halsopninga går langs
etter skulderen. Erma er glatt isydde. 

Foto Schleswig Holstcinisches Landesmuseum, Schles-vvig. 
b. Kvinneskjorte av kvitt bomullslerret, Sauherad, Telemark. Tyet er lagt dobbelt og sydd 

glatt til halskragen. Erma er glatt isyclde med kile på undersida. NF 136-04. 
Foto Norsk Folkemuseum. 
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SNITTMØNSTER AV KUFTE FRÅ SK]OLDEHAMN 
(1400-ÅRA) 

SNITTMØNSTER AV KJORTEL FRÅ HER]OLFSNRS 
(1300-ARA) 

Fig. 3 a. SnittmØnster av Skjoldehamnkufta. Teikna av Solveig :Meyer etter snittmØnster, 
jfr. Viking li, 1938, s. 39. 

b. SnittmØnster av kjortel frå Herjolfsnes, GrØnland (1300-åra). Under ermet er ein innfelt 
kile. Dei prikka linene er falske saumar. Teikna av Solveig :Meyer etter snittmØnster, 

Nordisk Kultur XV, 1941, s. 53. 



halvt kvit og halvt raud). Kjortelen kunne på hans tid, smn her er nemnd, 

vera tofarga. Han var då delt etter lengda, og dei to helvtene hadde kvar sin 

farge. Ein må vel rekne med at det sjølvsagde, som til dømes naturfargane, 

berre sjeldan blir nemnde, medan det særmerkte blir omtalt. 

I Konungsskuggsja (ca. 1250) står det: «kyrtil mattu ok hafa me5 bnina-

5un1 lit e5a me5 grønutn e5a rau5um».lo (Du kan også ha kjortel med brun 

let eller med grøn eller med raud). Andre fargar som blått, svart og grått 

er også nemnd. 

Opplysningar smn «kyrtill hla5btlinn» (kjortel prydd tned band) eller 

«kyrtill mjgk btlinn» (mykje prydd kjortel) viser at staskjortlane har vore 

prydde tned bånd og anna. 

Håkon 1viagnussons rettarbøter av 1314 og 131511 om klededrakta kom 

med forbod mot bruk av fint vyrke og mykje prydnad. Kledeplagg av fleire 

stykke ty av ulike fargar og likeins «plgtubunad», det er påsydde metall

plater, på kjortlar og hetter blir såleis forbode. 

I tida kring 1200 vart det, etter utanlandsk førebilete, tnoderne å bruke 

to kjortlar utanpå einannan. 

Skjorte. I Skjoldehamnfunnet er også eit plagg som visstnok har vore 

innerplagg, altså brukt under «kufta», og son1 Gutorm Gjessing i si av

handling om funnet, kallar skjorte.s Ho er laga av ullty. Snittet er det same 

som i kufta, men det er ingen kilar på bak- og frambreidd. (Fig. 4.) Over 

halsopninga er ein firkanta klaff til å hekte på høgre sida. Det er ein låg 

hals linning. 

Sidekilane og likeins bringeklaffen finn ein att i somme av våre folke

clraktplagg. Om det er denne typen som i den gammalnorske litteraturen 

er omtalt som skjorte, er uvisst. 

Brok. Det har vore brukt fleire slag brøker, gammalnorsk brok, fleirtal 

brøkr. På Osebergtekstilane er framstelt to typar. 

Den eine er ei langbrok med brok og strØmper i eitt. Det er den såkalla 

leistabroka. Ei slik brok fins i det før nemnde Thorsbjergfunnet ( 400-åra). 

Eit par leistar er sydde til bukseleggen. Etter øvrekanten er ei rad belte-
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Fig. 4. Skjoldehamnskjorta (1400-åra) med sidekilar, klaff over bringe-opninga og låg hals
linning. Erma er glatt isydde med saum på undersida. Foto Norsk Folkemuseum. 

sto]ar son1 viser at broka har vore halden oppe 1ned belte. (Fig. 5 b.) Ei 

brok :mykje lik denne har ein i eit anna jernalderfunn frå Damdorf i 

Schles·wig. lVIen ho er berre delvis bevart, og det er uråd å avgje-ra om ho 

har hatt tilsydde leistar smn Thorsbjergbroka eller ikkje. Leistabroka er 

også fra1nstelt i biletkunsten. (] amfør til dØines Osebergvogna.) Ho er lik

eins nemnd i litteraturen. Om Gunnlaug Onnstunga heiter det såleis at: 

«hann var i gram kyrtli ok hvitu1n leistabr6kum» .12 a (han var i grå kjortel 

og kvit leistabrok). Leistabroka er kjend i som1ne av våre folkedrakter. Etter 

bilettilfang og andre opplysningar å døn1e, har ho vore bruka i alle høve 

til tida kring 1800. 

Ein annan broktype er det smn i den gammalnorske litteraturen blir om· 

talt som gkulb-røkr. Det vil seie ei brok smn går til okla. Ho er også kalla 

stuttbrøkr eller og leistalausar brøkr. 01n gkulbrøkr er ei felles nemning 

for dei ulike broktypane son1 ikkje har tilsydde leistar, skal vera usagt. I alle 

høve er det fleire slag ankelside brøker. 
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Fig. 5 a. Skjoldehamnbroka, 1400-åra. Foto etter Viking U, 1938, pl. X, l. 
b. Leistabrok, Thorsbjer.gfunnet (400-åra). Bukser og strØmper er i eitt. 

Foto Schleswig Holsteinisches Lanclesmuseum, Schleswig. 

Somme av mennene på Ose bergtekstilane har ei vid brok som går om lag 

midt på leggen. (Fig. l.) Buksebeina kunne henge laust ned, eller bli halde 

saman under knea. I biletkunsten elles fins fleire dø1ne på denne broktypen, 

såleis på Høylandsteppet (Namdalen) frå 1200-åra, likeins på stolen frå 

Blakar i Lom og Tyldalstolen frå Østerdalen, båe med mellmnalderskurd, 

forutan på somme gotlandske biletsteinar frå 700-åra for å nemne nokre. 

Det er ikkje bevart nokon brok av denne typen, korkje frå forhistorisk tid 
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eller 1nellomalder. Eit 1nykje diskutert spørs1nål har vore om biletframstel

lingane viser ein kjortel smn er delt, eller om det er ei brok. Den eldre opp

fatninga gjekk ut på at det var ein delt kjortel, den nyare at det er ei brok. 

Støtte for «brok-teorien» har ein mellmn anna i folkedraktmaterialet, der 

vide, halvside brøker har vore bruka 1nellom anna på Sotra så seint som 

kring siste hundreårsskiftet. 

Forutan den vide, halvlange broka, har det også funnes ei stutt eller ankel

sid, trong brok. I Daetgenfunnet frå Schleswig er ei stutt brok, «<;:>kulbrøkr» 

smn truleg har gått over knea og smn har innfelt bakstykket om lag som 

leistabroka frå Thorsbjerg, (fig. 5 b) og som Damdorfbroka. På kvar side 

av det innsette bakstykket er ein kile. Buksebeina har splitt på innsida. 

I Skjoldehamnfunnet frå 1400-åra er bevart ei ankelsid brok med tronge 

buksebein, 1nen denne er noko ulik Daetgenbroka. Etter Øvrekanten er løpe

gang for eit trekkband og buksebeina som s1nalnar nedetter, har splitt på 

utsida. (Fig. 5 a.) Vyrke har mellmn anna vore ullty. Dei skriftlege kjeldene 

omtalar fargar so1n kvitt, grått og svart, sporadisk er også raudt og blått 

nemnd. Skinn har vore nytta, medan brok av lin er sjeldsynt. Kjortelen 

kunne henge utanpå eller bli stappa nedi broka, vera «gyr(5ri brøkr» som 

det heiter. 

Fotbunacl. Bruk av, og tilhøvet mellom kjortel og brok, eventuelt hoser, 

har vore avpassa etter einannan. Då kjortelen var stutt, var broka lang -

ja1nfør mennene med kjortel og leistabrok på Osebergtekstilane. l\!Ien då 

kjortelen vaks i lengd, kraup broka i hop og vart nesten borte, medan 

hosene vart så lange at dei gøy1nde låret og vart festa i livet. 

I fotbunaden, meir enn i andre delar av drakta, har ein tradisjonar som 

har halde seg gjennom hundreåra- frå forhistorisk tid og mellmnalder like 

ned i det 20. hundreåret. On1 nye motar kom inn, har det gamle levd vidare 

smn ein understraum. 

l\!Ied omsyn til sjølve plagga, kan ein skjelne mellom dei som ikkje er 

forma eller tillaga, og dei sydde eller på annan 1nåte laga plagga. Til den 

fyrste gruppa, dei ikkje tillaga plagga, høyrer mellom anna skoklutar) som 

var tystykke eller re1nser som vart vikla om foten. I den gammalnorske lit-
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teraturen er vindingar (eintal vindingt·) og spjarrar (eintal spjgrr) omtalt. 

Det var likeins tyretnser som vart surra utanpå leggen rundt okla eller kring 

foten. N emnast må 6g halm eller annan fyll brukt i skorne. Skoklutar og 

sko-fyll av ulike slag har vore bruka langt ned i dette hundreåret. Til den 

andre gt·uppa, dei tillaga plagga, høyrer hoser og skor. 

Hosene) gammalnorsk hosa) var sydde av ty eller kunne vera laga på anna 

vis. Velkjend er strØtnpeleggen i sprangteknikk frå Teglefunnet på Jæren 

tidfest til ca. 400 e. Kr. Nålbundne, lange hoser som finst i folkedrakttil

fanget, går truleg attende til n1ellomalderen. 

Dei sydde ty-hosene har vore av fleire slag. I det rike hosetilfanget frå 

Herjolfsnesfunnet har ein døme på så vel dei samtidige, meir moderne 

hosene frå 13. og 14. hundreåret, som eldre hosetypar. Etter lengda kan ein 

dele hosene i to gru p per, kne lange hoser og lang hoser som gØymer låret. Av 

dei knelange hosene er det tre variantar. Det er l) hoser u tan fot, 2) hoser 

utan fot med ein stropp rundt vangen, såkalla stunthose og 3) hoser med 

fot. Langhosene er med fot. Dei knelange hosene 1ned eller utan fot, har 

mellom anna vore bruka til Qkulbrøkr eller stuttbrøkr. Hose1~e var laga av 

svart, grått eller kvitt ullty og vart halde oppe 1ned bånd surra om kneet 

eller oppetter leggen. 

Kor langt attende i tid hosene går, er uvisst. Opphavet til den fotlause 

hosa kan ein kanskje sjå i bensvøpet slik det er kjent frå jernalderfunnet i 

Daugbjergmose. Eit tystykke er lagt om leggen og halde på plass med ull

snorer. Bensvøp har til dømes vore brukt langt ned i vår tid til den alder

domlege folkedrakta frå Ingermanland i Finland. (Fig. 12 c.) 
Langhosene i Herjolfsnesfunnet har ein parallell i eit par hoser frå 

Bockstenfunnet. Båe er så lange at dei gøyn1er låret, og båe har vore festa 

til livet, kan hende til beltet. I Bockstenhosene sit endå til reimane som har 

vore brukte til å halde dei oppe med. Langhosene kom på tnote i 1200-åra 

og heldt seg ut gjennom det 14. og 15. hundreåret, altså samstundes tned at 

kjortelen var lang. Fotbunaden som skriv seg frå Skjoldehamnfunnet er eit 

par ty-leistar. Dei har gØytnd foten og vel så det. Dessuten er det funne 

klutar som visstnok har vore surra rundt okla og ankelbånd som kan hende 
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Fig. 6 Skor, Osebergfunnet, 800-åra. Foto Universitetets Oldsaksamling. 

er brikkevovne. Frå bevart folkedrakttilfang kjenner ein så vel skoklutar 

smn hoser av san1e slag som er Ollitala ovanfor: knelange hoser med eller 

utan fot og langhoser med fot. 

Slw. Til dei eldste skorne høyrer skor av ugarva skinn, hudskor, gan1Inal

norsk hli5sk6r, eller fetasko, gamllialnorsk fitskor. Dei var laga av huda på 

bakbeina til storfe, «lodnir kalfskinnsskt'tar» er til dømes nellind i sagalit

teraturen. Eit par hudskor tidfest til jernalderen, er funne i Leksvik i Sør

Trøndelag. Sverre lVIarstrander SOlli har publisert dette funnet, peiker på 

at hudskotypen som kan førast attende i alle høve til slutten av 2. årtusen, 

har vore kjend så vel i Norden SOlli elles i det genlianske området.12 b Hud

skor har vore bruka her i landet til langt inn i det 20. hundreåret. (Fig. 7 
og 8.) 

Det var vanleg å ha halm eller høy i skorne. Var hosene utan fot, hadde 

ein skoklutar rundt føttene. Fotbunad av dette slaget har vore bruka SOllillie 

stader her i landet inn i dette hundreåret. Seinast i 1960-åra har eg råka 

folk SOlli sjølve har bruka vadlliålshoser, skoklutar og halm i skorne. 

50 



Fig. 7. Eitt par hudskor bruka i elet 20. hundreåret. Foto Norsk Folkemuseum 1963. 

Ved sida av hudskorne har skor av barka lær vore kjend og brukt. I Ose

bergfunnet er eit svært fint eksen1plar SOlli ein vel ikkje kan rekne llied 

har vore alle1nanns eige. Frå 1nell01lialderen er det eit stort og rikhaldig 

skotilfang smn viser at det har vore mange typar og lliange variantar av 

skor. Nellinast kan og at det i den gallimelnorske litteraturen blir skjelna 

lliellOlli ujJjJhdvi1" skttar) det er høge skor, og okulsktiar) låge skor, det vil 

seie skor son1 går til okla. Om Sigurd Syr heiter det at han hadde «upphava 

sko bundna at legg».1s (hØge skor bundne om leggen), og særleg fine skor er 

nellinde i Olav Kyrres tid (1066-93): «upphavir sln'lar allir silkisauma(Sir, 

en SUlliir gulllag<Sir».1s (høge skor alle var silkesauma, men somme var 

sauma med gulltråd). 

Hånnotar og hovudjJlagg. I tidleg lliellomalder har mennene gått med 

langt hår. Om lVIagnus BerrfØtt heiter elet at han hadde hår SOlli hekk ned 

på skuldrene: «harit silkibleikt, ok fell a her<Sar honum aptr».14 (silkebleikt 

hår som bak fall ned på herclane hans). Pannehåret var delt med skill eller 
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Fig. 8. Skor funne i Leksvik, Nord-TrØndelag. Jernalderfunn. 
Foto Det Kgl. Videnskabers Selskab, lVf useet, Trondheim. 
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klypt til pannelugg. Ved festlege høve vart bruka diadem eller hlad som var 

eit slag band til å hal de håret på plass med. « ... hann (Håkon 1 ar l) haf(Si 

bundit gullhla(S um hgfud ser».15 (han hadde bunde gull-lad (kan hende 

gullprydd lad kring hovudet). - Eit anna spørsmål er om Håkon 1 arl har 

brukt lad, eller om det berre er saga-skriveren som har tenkt seg at han 

hadde det. - Elles er «silkihla<S» nemnt. Kring 1200 vart det, etter europeisk 

skikk, moderne med stutt hår. Korleis hirdmannen skulle ha håret, fortel 

Konungs skuggsja: «- en er ek var innan hir<Sar, pa var pat si<Sr i hir<S, at 

har var skorit styttra enn eyrnablg(S ok kembt sva si<San utnhverfis se1n hvert 

har vildi bezt falla, ok var si<San skorinn stuttr toppr yfir br-Lu1um».16 (tnen 

då eg var i hirden, var det skikk i hirden at håret var skare stuttare enn 

øyreblada og etterpå kjemma kring hovudet slik som kvart hår best ville 

falle og så var det stutt pannelugg over augebryna). 

Det er ingen fullstendig bevarte hovudplagg frå vikingtida og fyrste del 

av mellomalderen. Einast er at det i mannsgravene i Birka er funne fleire 

pannebånd eller delar av slike. Somn1e av dei har site på ei luve. Bånda er 

m. a. laga av gull- eller sølvtråd. I dei skriftlege kjeldene er luve, gammal

notsk lutfa (ei) og hette, ga1nn1alnorsk hgttr eller hetta) ofte omtalt. Mate

rialet er ullty eller skinn, 1nen opplysningar mn korleis hovudplagget har 

sett ut, har ein ikkje. Kan hende har ei rund luve av same type som er kjend 

frå bronsealderfunn, også vore i bruk i vikingtida. 

I Herjolfsnesfunnet er to slag luver. Den eine er ei låg, rund luve som er 

sydd satnan av ein sirkelrund pull og eit rektangulert sidestykke. Den andre 

er høg, har rund pull og sidestykke som skrånar bakover. l\!Iidt bak er ein 

innsett kile. Båe luvetypane er kjende i europeisk motedrakt frå 14- og 

1500-åra. 

Hetta har vore eit velkjent hovudplagg i tnellomalderen. Ho vart bruka 

av tnenn og kvinner, anten fest til ytterplagget eller som sjølvstendig plagg. 

Dei skriftlege kjeldene har tnange opplysningar om hetta som ein del av 

kappa (kufl) jamfør til døn1es: «Sa ma<Sr var i svgrtum kufli og let siga kufls

hattin fyrir andlitit».17 (mannen hadde svart kappe og han let kappehetta 

siga ned over andletet). Hetta var laga av enkelt eller dobbellagd ullty. Ho 

gØytnde hovud, hals og skuldrar, heiter det vidare. Dei eldste bevarte het-
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tene skriv seg frå 1300-åra, fyrst og frelliSt 1nå nellinast Herjolfsnesfunnet 

som inneheld l 7 hetter i alt. Dessutan er det ei hette i Bockstenfunnet 

(1300-åra) og ei i Skjoldehan1nfunnet, den sistnen1nde frå 1400-åra. 

Herjolfsneshettene er alle laga av ullty. Dei er til å dra over hovudet. 

Somme gØymer berre halsen, andre har slag SOlli går utover skuldrene. Het

tene er sa1nansydde av to syllillietriske halvdelar. Dei stutte hettene har side

kilar 1nedan hettene med skulderslag har brystkile. Alle har dei, eller har 

dei hatt, tilsydd eit langt, spisst vedheng, ein strut. Bockstenhetta SOlli har 

skulderslag og strut, er laga av eit heilt tystykke. Endå ein annan variant er 

Skjoldehallinhetta som er sydd sa1nan av to rektangulere tystykke llied ein 

innsett kile lliidt bak og frallilne. Ho er utan strut. Andre hettetypar er også 

bevarte. (Orkneyene; Krogens IVIølle J\!Iose, Vendsyssel). Hette med strut er 

kjend frå 1200-åra og struthetta var høgaste 1note i 1300-åra. Di lenger 

struten var, di gjevare var det. Biskopen på Skålholt fann det såleis naud

synt å fastsetja storleiken på struten og i 1359 bestemte han at struten ikkje 

lliåtte vera llieir enn to fingrar breid og ei alen lang. 

Hette har vore bruka gjennom heile lliellmlialderen, truleg også i viking

tida, og ho har halde seg i son1me av våre folkedrakter ned til vår eiga tid. 

KapjJe. Smli utanpåplagg har kappe vore nytta. I ga1nmalnorsk tid blir 

ho kalla skikk ja (ei) eller mQtull ( ein). Det er ingen bevarte kapper frå 

vikingtida, derimot frå tida før og etter. Ein reknar llied at kappa son1 

vart bruka i vikingtida og lliellmnalderen, var halvrund på fasong. Ei slik 

kappe er kjend frå Bockstenfunnet (1300-åra). Bronsealclerkappa har likeins 

vore oval. Om det er nokon sa1n1nanheng n1ellom denne og Bockstenkappa 

er uvisst. J ernalderkappa deri1not var firkanta. Døn1e på denne typen har 

ein i Thorsbjergfunnet (ca. 400 e. Kr.). Det er truleg kappe av dette slaget 

son1 den eine av mennene på Osebergtekstilane har. Opplysningar i saga

litteraturen viser at kappa kunne vera laga, forutan av ullty, av fine vyTke 

son1 silke, skarlak og pelsverk. Fargar smn er nellinde, er til dØllies blått, 

raudt og brunt. Kappa var prydd på mange vis, enclå til llied gulltråd

broderi og glimesteinar, beiter det. Ho vart SOlli oftast halde sa1nan på 

høgre skulder llied eit spenne (fig. 9) eller ho vart knytt i hop llied eit par 
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Fig. 9. Ringspenne, Sem, Vestfold. Vikingtid. C nr. 11630, Universitetets Oldsaksamling. 

bånd. Kappa er kjend frå bronsealderen og langt ned i 1neUmnalderen. Ho 

var vanleg brukt i jernalderen, n1en det er eit ope spørstnål mn kappa i 

n1ellomalderen har vore allen1annseige eller berre eit overklasseplagg. 

Eit anna utanpåplagg smn er on1talt i den gatnmalnorske litteraturen, 

men son1 ikkje er bevart, er lu(jJa. Ho var med hette og kunne vera med 

eller utan erma. 
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Fig. 10. l par ovale spenne med perlekjede, l treflika spenne og del av ein nØkkel. Vikingtid. 
Gatuholt, Kviteseid, Telemark. C nr. 21721, Universitetets Oldsaksamling. 

Kvinnedrakta har vore sa1nansett av te kjolar, ein over- og ein unde·kjole, 

truleg serk, hovudbunad og fotbunad, forutan kappe. Frå vikingtida er det 

ingen bevarte kvinnekjolar. Det ein her har å byggje på, er smykke og tek

stilrester, fm·utan fra1nstellingar i biletkunsten. På grunnlag av dette lnate

rialet, har tekstil- og draktforskarane meint å kunne lage seg eit meir eller 

mindre sikkert bile te av kvinnedrakta i vikingtida. Utgangspunktet har 

fyrst og fremst vare Birka-funna (800-975) og dinest Vernes-funna frå Stjør

dalen. I kvinnegravene frå Birka er funne eit stort tal parspenne med tek

stilrester. Ein reknar med at spenna har site på ein overkjole, at dei har 

vare plasserte på skuldrene, anten fest til eit par selar eller i sjølve tyet. 

lVIellom spenna har hengt eit kjede eller perleband og i dette att var små

ting som saks, nålehus, kniv og anna. Overkjolen har vare ermelaus og helst 

hatt selar, 1nen kan og ha vare utan selar. Sjølve kjolen har ein tenkt seg 
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har vore eit firkanta tystykke so1n vart lagt om kroppen og var ope i eine 

sida. Denne kjolen som Charlotte Blindheim har kalla «seleskjørt», var stut

tare enn underkledningen. Det kan ha vore to seleskjØrt utanpå einannan 

og under seleskjørtet har vore ein plissert eller glatt kjole av lin med erma. 

Den sistnemnde kjolen reknar ein med har vore laga av eit dobbellagd ty

stykke som er sa1nansydd i sidene opp til ermegapet. Det er ingen skulder

satnnar og halssplitten har vore halde satnan med eit spenne. Erma er ikkje 

tilsydde, men går i eitt 1ned bulen. Kjolen har truleg vore fotsid. Slepkjole 

har til dømes kvinnene på Osebergtekstilane og likeins fleire svenske kvinne

figurar laga av metall. Sid, foldelagd eller plissert kjole har 1nellom andre 

kvinnene framstelte på «gullgubbane», den eine frå Hauge på Jæren, den 

andre frå Nlære kyrkje. 

Plisserte tystykke smn har, eller kan ha vore delar av kleplagg, er kjende 

frå fleire mellomaldergraver, til dømes frå Lodøsegravene ved Goteborg. 

Tekstilane som er tidfeste til 1100-åra, er førebels (1973) ikkje nærare 

granska. Fra1nom alt må nemnast det store talet plisserte tybetar frå 1300-

åra som er funne under utgravingane på Bryggen i Bergen. (Fig. 11.) I Her

jolfsnesfunnet er delar av plisserte livstykke til kvinnekjolar. Plisseringa ser 

såleis ut til å ha vore kjend gjennom eit langt tidsrom - frå vikingtida og 

langt ned i mellomalderen. 

Under drøftinga av kvinnedrakta i vikingtida har Agnes Geijer,ls og etter 

henne Charlotte Blindheim,19 vist til mellom anna finsk folkedraktmate

riale. Såleis har dei når det gjeld «seleskjørtteorien», jamført 1ned til dømes 

ei kvinnedrakt frå Ingennanland20 som har vore i bruk langt ned i vår eiga 

tid. Ho er samansett av to «skjørt» og ein serk. Ytst er eit firkanta tystykke, 

aanua som er lagt om kroppen og er ope i venstre sida. Det er halde oppe 

med ein sele over venstre skulder, om livet er knytt eit band. Under dette 

er eit stuttare firkanta tystykke, hurstut som er lagt motsett veg, slik at det 

gøymer opninga i venstre sida. Det er halde oppe med eitt band som er fest 

i dei øvre hjørna og går over høgre skulder. (Fig. 12 a, b, c.) ~!fed andre ord: 

dei to tystykka, aanua og hurstut som utgjer kvinnedrakta i Hevaa sokn i 

Ingermanland, er kvart av dei halde oppe med berre ein sele eller eitt band, 

utan spenne. Dersom forskarar av draktmaterialet frå vikingtida, meiner at 
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Fig. 11. Plissert tystykke i funn frå Bryggen i Bergen. 
Historisk ·Museum, Universitetet i Bergen. 

parspenna har site i eitt og same jJlagget) kan eg vanskeleg forstå at elet let 

seg gjera å parallellisere n1ecl kvinneclrakta frå Ingennanlancl. Nieir rele

vant synes jan1føringa 1necl ei vestfinsk kvinneclrakt frå yngre jernalder å 

vera. Det er ein kjole med selar og i selane sit eit par spenne med lenge 

1nellom.21 Nien dette er ei anna slag drakt enn kvinneclrakta frå Ingerman

lancl. Snittet og plisseringa i «underkjolen» på vikingticlsclrakta finn ein 

likeins parallellar til 1nellmn anna i som1ne finske folkedrakter heimfeste 

til Karelen. 

Seleskjørtet og den side unclerkledningen har kan hende vore ein mykje 

utbreidd n1ote i vikingtida. Denne drakta ser i høg1nellmnalderen ut til å 

bli avløyst av to langerma kjolar. Dei på si side att, har endra seg i takt 

1ned skiftande 1noteretningar. 
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Frå tnellmnalderen har etn bevarte kvinnekjolar fyrst og fre1nst i Her

jolfsnesfunna. Dei er tidfeste til 1300-åra. K vinnekjolen og 1nannskjortelen 

er av sa1ne type. Livet er trangt og ettersitjande, skjørtet er vidt 1ned inn

sette kilar smn går frå nedrekant til ermeringinga. Den eine kjolen har 

lange, den andre stutte erma. (Jfr. fig. 3 b.) 

Underklede. Ein veit lite eller inkje mn bruk av underklede, bortsett frå 

at serk har vare bruka. Serken 5:0ln var laga av lin, var ermelaus, og kunne 

vera så sid at han nådde nedanmn kjolen. 

Spørsn1ålet mn kvinner har brukt underbrok, er uvisst. Av opplysninga 

i Laksdølssaga går det fran1 at Aud fekk tilna1nnet Broka-Audr, fordi ho 

gjekk n1ed 1nannfolkbrok, noko smn kan tyde på at brok ikkje har vare 

vanleg brukt av kvinner. Ein kan heller ikkje slik det har vare gjort, rekne 

smn gitt at kvinnene, på grunn av dei klimatiske tilhøva, har brukt eit slikt 

underplagg. I vårt land - og liknande tilhøve finn ein andre stad er i Nor

den - kom underbroka i vanleg bruk og vart allen1annseige i slutten av 

førre og fyrstninga av dette hundreåret. 

KajJjJe. Kvinnene har, liksmn mennene, bruka kappe smn ytterplagg. 

K vinnekappa har visstnok vare rektanguler, storleiken har variert. Ho vart 

halde sa1nan i bringa anten med eit par spenne, med eit par snorer eller 

knyteband. Nfen ho kunne og vera apen. Etter biletframstellingane å dØtne, 

har kappa vare eit overklasseplagg, i alle høve i 1nellmnalderen, kan hende 

alt i vikingtida. 

Det ser elles ut son1 gifte, respektable kvinner skulle kle seg annleis enn 

friller og lausaktige kvinner slik det beiter i føresegnene om ymse tilhøve i 

Bergen (datert til Håkon V lVIagnussons tid): «Likeins for at ekteskap skal 

vørdast smn 1nest så er det sø1neleg at respektable kvinner så vel fattige smn 

rike, kvar etter sin stand, er meir skåna og heidra enn friller og lausaktige 

kvinner, og for at folk skal skilja respektable kvinner frå friller og lausaktige 

kvinner, så er det fastsett og san1tykt at gifte heiderskvinner skal ha lov til 

å bera slik kledebunad smn gud har gjeve dei og då etter god landsens sed

vane, kvar etter sin stand. Nien ingen lausaktige kvinner eller si1nple kvinn-
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Fig. 12. Konedrakt, Hevaa sokn, Ingermanland, Finland. 
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a. Teikning som viser korleis dei to tystykka, hurstut (til hØgre) og aanua (til venstre) vart 
lagde om kroppen. 

b. Hurstut med selen over hØgre skulder er under, og utanpå er aanua med selen over 
venstre skulder. Teikningar av Arne Berg. 
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Fig. 12 c. Konedrakta ferdig påkledd. Amma er av blått vadmål med sele over venstre skul
der og brodert borde langs kantane. Etter nedrekanten er ei breidare brodert borde. 
I venstre sida ser ein hurstut som er eh noko stuttare tystykke med sele over hØgre skulder. 
Rundt livet er eit band knytt i ei slØyfe midt framme. Foto Nationalmuseum, Helsingfors. 
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folk bør ber a nok o slag be tre klede enn rette vare klede (det er vanleg klede 

eller anna ty), som kostar 2 shilling [engelsk mynt] for stikka. [stikka er 

alnen1ål, l stikke er 2 alner]. 1\!Ien dei kvinnene smn svik husbonden sin 

med hor, skal stØtt vera kledde i slike klede smn før var fastsett for friller 

inntil ho har bøtt for gud og husbonden sin og han har tilgjeve henne den 

1nisferda. Han skal då kunngjera det for lag1nannen og råd1nennene at ho 

er forlikt (har fått forlik) 1necl husbonden sin ... »22 Det går ikkje klårt fram 

0111 ulikskapen berre gjeld 1naterialet eller også sjølve kledeplagga. 

Flovudbunad. Vikingtidsfunn tyder på at 1nenn og kvinner har brukt eit 

slag panneband, anten sjølvstendig eller fest til ei luve eller eit hovudplagg. 

Eit hovudskilje som synes å gå attende i alle høve til tidleg mellomalder, 

er at den ugifte har hatt ope, utslege hår, og at den gifte har gØymt håret 

under ein eller annen hovudbunad. Korleis desse har sett ut eller vare på

kledd, veit ein lite mn. 

Jenta har gått berrhovda så vel u tan som innandørs. Håret var utslege 

«hon haf(Si slegit har, se1n 1neyja si<Sr er»,23 (ho hadde utslått hår slik skik

ken er blant 1nøyar), og det var halde saman med eit panneband. 

Kona hadde likeins langt hår, men dette vart sett opp i ein topp og gøyn1t 

under ein eller annan hovudbunad. Det var endå til straffbart om kona 

kledde seg på karmannsvis eller klyppte håret sitt, går det fram av Grågås: 

«ef kona klæ(Sist karlklæ<Su1n e(Sa skerr ser skgr, pat var<Sar fjgrbaugsgar(5»24 

(dersom kona kler seg i karmannsklede eller klipper håret sitt på lnannfolk

vis, skal ho straffast med fjorbaugsgardr, det er begrensa fredløyse). Hovud

bunaden faldr er ofte nemnd. Han var samansett av eit underlag, stallr 

eller faldstallr) og kvitt linty (oftast) som vart vikla om denne. Høgda på 

faldr varierte. Ein noko framoverbøygd variant vart kalla krokfaldr eller 

sveigr. Grunnen til at ein synes ein kjenner denne hovudbunaden, motsett 

mange andre som er on1talt i den ga1n1nalnorske litteraturen, er at han har 

halde seg i islandsk draktskikk inn i nyare tid. Eit ope spørsmål er mn faldr 

har vare bruka utanon1 Island. 

Også skaut er ne1m1t i litteraturen. Det kan vera nærare definert smn 

«silkiskaut») «krusat skaut») «striks kaut». (strik ein, - eit slag striput ty). -
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Skaut i ulike variantar blir frallileis bruka i Hordaland. Olli nokon av desse 

ættar beinveges frå den gamle skautetypen, er vanskeleg å avgjera. 

Til høgtids har dessutan vore bruka hovudduk, hofuddukr) som visstnok 

har vore ein lang og smal duk som vart vunde Olli hovudet. Duken var 

vanlegvis av lin og kunne ha innvovne gulltrådar. Heile hovudbunaden 

vart av og til nellind etter vyrke: «konur hja henni ok hgf5u lin a hgf5i».25 

(koner var hos henne og hadde lin på hovudet). Elles er lin nytta i saman

setjingar SOlli «bruclar lin», jatnfør Prymskvecla: «bittu J:>ik, Freyja, bru5ar 

lini25 (bitt du Freyja bruralin på deg) og uttrykket «ganga und lini» tyder 

ei som gifter seg og får konehovudbunaden på. 

Band til å ha rundt håret eller hårtoppen er likeins omtalt, såleis er hår

tråd og dregill (ein) nellind. Dreglane vart vunde eller på anna vis lagde 

om håret: «hon leysir sitt fagra har or dreglum ok h~t pat hanga a axlir ser 

bæ5i fyrir ok a bak».26 (ho løyser sitt fagre hår or snørebanda og let det 

henge på akslene sine både fratlilne og bak.) 01li dette har vore brukt av 

både gift og ugift, går ikke klårt fran1. 

I bevart folkedrakttilfang har ein døme på at hårtråd er nytta i tydinga 

hårband. Den såkalla «dreglehuva» (barneluve) i Setesdal er karakterisert 

ved eit sauma band SOlli vart lagt om hovudet etter framkanten på luva. 

Det er vanskeleg å seie kva for nokon og kor mange av hovudbunadene 

frå den norrøne tida SOlli har levd vidare inn i folkedraktene. I alle høve 

n1å ein rekne llied at dei har endra seg på vegen. l\!Ien det grunnleggjande 

skilje, nemleg ulik hovudbunad for gift og ugift, er levande tradisjon i en

kelte av våre folkedrakter den dag i dag. (1973.) 
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Sun~mary 

The article is intended to show the 1nain lines along which dress developed 

frmn the Viking Age to the l\!liddle Ages. It is concerned with the East 

Norse region only, and in particular with Norway. Apart from various illu

strations, the most i1nportant sources are preserved items of clothing, entire 

or fragmentary, and je·wellery worn as part of the dress. From the eleventh 

century onwards, literary sources supplement the above. As 'Ne do not have 

sufficient source material, no complete survey can be made. The article also 

refers to the connection between these garments and the folk costume still 

worn today. 

The author discusses the various iten1s of clothing 1vorn by 1nen and 

women, and shows the sin1ilarities and dissi1nilarities between them. The 

use of the tenns applied to the various ite1ns of clothing constitutes a pro

blem: we have, for exa1nple, unsolved problems of definition as concerns 

the terms kyrtill (ON) and l\!lod. N kjortel (coat), skjorte (shirt) and kufte 

(jacket) .They are on occasion used interchangeably, without being clearly 

defined. 

In some cases entire garments or details of garments, whose roots go back 

to the l\!liddle Ages or even to prehistorie times, have survived in an un

broken tradition down to our own days. This is the case with, for instance, 

hetta (hood, cap), hudskorne (leather shoes), vadmålsstrØmjJer (homespun 

woollen stockings) and skoklutene (cloths wrapped around the feet). The 

kufte (jacket), leistabrok (long breeches of ,,vhich hose fonn a part) and 

various forms of the stutt-brok (short breeches) also occur in folk costume 

today. vVe do not kno,,v whether the womens' head-dresses have remained 

unchanged through the centuries or not - the terms, e. g. skaut (kerchief), 

lad (head-dress) mayremain the same even though the gannent changes. 

Another very interesting problem: what was the Viking Age woman's 

dress like? It is said to have consisted of two gowns, one outer and one 

inner, and probably also a shift. Agnes Geijer bases her assumption that a 

pair of clasps found together with textile frag1nents was worn on the outer 

gown on the Birka Find, and she also finds evidence to this effect in other 
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1naterial. Her theory has s1nce been supported by Charlotte Blindheim 

(Vernes Find). These clasps were attached to a pair of straps, or to the gown 

itself. The gown, or «pinafore skirt 'With shoulder straps» as Charlotte Blind

heim describes it, probably consisted of one piece of fabric wrapped around 

the body, so that it was apen on one side. It is possible that two such «pina

fore skirts» ·were worn, o ne on to p of the other. Below, the women wore 

a sn1ooth or finely pleated gown with sleeves. 

In her discussion of this type of dress, Agnes Geijer referred to another 

·woman's dress, to 'llhich she also compared it. The latter, from Hevaa parish 

in Ingermanland, Finland, consists of nvo skirts and a shift. The outer skirt 

is a square piece of fabric, aanua) wrapped around the body so that it is 

apen on the left side. It is kept up by a strap over the left shoulder, and 

there is a ribbon tied around the waist. Below, a shorter, square piece of 

fabric, hurstut) is worn; this is wrapped in the opposite direction, thus 

covering the opening on the left. It is held up by a ribbon fastened to the 

upper corners and crossing the right shoulder (fig. 10 a, b, c). Each of these 

two pieces of fabric, aanua and hurstut) is kept up by one strap or ribbon 

only, without the use of a clasp. If we are right in assuming - as seems 

lik el y from the V i king Age sources - that the pairs of clasps \Vere worn on 

ane and the same garrnent) we cannot draw parallels between this and the 

garment from Hevaa, which is of a different type. A comparison with a 

'ivestern Finnish woman's garment, dating from the late Irin Age, would 

seem to be more relevant: a gown with a pair of straps, and a pair of clasps, 

joined by a chain, is fastened to the straps. 

65 
5 -Viking 1974 



Noter 

Eg takkar Charlotte Blindheim som har vore så venleg å lesa gjennom manuskriptet og 
som har gjeve meg gode råd. Likeins takkar eg Hallvard lVIagerØy og Lars Hamre som har 
vore hjelpsame med dei gammalnorske tekstene. 

1 Geijer, 1938, Birka III, side 134-156. 
2 Blindheim, C. Viking bd. IX 1945; Viking bd. XI 1947 og Thomas Undset, C., Viking 

VIII, Oslo 1944. 
3 Gjessing, Gutorm, 1938 Viking Il. 
4 Jfr. t.d. Blindheim C. 1947, Vikings. 96. 
5 Falk, 1919, s. 150. 
6 NØrlund 1941, s. 35. 
7 NØrlund 1941, s. 34. 
8 NØrlund 1941, s. 33. 
9 Falk, 1919, s. 158. 

1o Falk, 1919, s. 154. 
n NGL 1848, s. 109 og s. 116. 
12 a Falk, 1919, s. 119. 
12 b Mars tran der 1954, s. 93. 
13 Falk, 1919, s. 135. 
14 Falk, 1919, s. 11 O, note l. 
15 Falk, 1919, s. 114. 
16 Falk, 1919, s. 110, note 4. 
17 Falk, 1919, s. 94. 
18 Geijer, 1938, s. 153 f. 
19 Blindheim, C., 1945, s. 148 f. 
20 Manninnen 1957, s. 120, pl. IX Sirelius, 1933, Il, s. 146, Sirelius 1921. 
21 lVIanninnen 1957, s. 117. 
22 NGL, III, kap. 115, side 211. Denne fØresegna er av utgjevarane til Diplomatariet Nor-

vegicum tidfest til Håkon V lVIagnussons tid. 
23 Falk, 1919, s. 111. 
24 Falk, 1919, s. 110. 
25 Falk, 1919, s. 104. 
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Bente 1VIagnus 

FISKER ELLER BONDE? 
Undersøkelser av hustufter på ytterkysten 

opptakten 

Det er få aktiviteter som har etterlatt seg så magre spor i det mangfoldige 

materialet fra yngre jernalder som fisket. Dette er igjen en medvirkende 

årsak til at det har vært lagt slik vekt på jordbruksnæringen når man har 

forsøkt å konstruere livsvilkårene og de sosiale forholdene i merovinger

tidens og vikingetidens Norge. Kystbefolkningens kultur har i stor grad 

blitt gletnt, det har vært bondekulturen i de store flatbygdene på Jæren, i 

Trøndelag og på Østlandet som særlig har stått i fokus for forskningen. 

Jord bruket andre steder i landet har vært vurdert på bakgrunn av de 

rikeste jordbruksdistriktene der kulturspor som gravfunn og hustufter har 

vært tallrike. Dette forhold er desto merkeligere når man tar i betraktning 

at nettopp det mest karakteristiske ved Norge er den lange kystlinjen og de 

mange fjordene. 

Ytterst på kysten ligger skjærgården, en brem av Øyer som skjermer for 

Storhavet. Den er ikke sammenhengende og f. eks. på strekningen rundt 

Lindesnes, mellom Egersund og Stavanger i Rogaland, rundt Stadt i Nord

fjord, fra Bud til Smøla på Nordmøre, fra Brekstad til Rørvik i Trøndelag, 

over Vestfjorden i Nordland og fra Nordkapp til russergrensen møter vind 

og hav ingen motstand når de angriper sammen. ~1Iellom øyene og fast

landet har mennesker kunnet ferdes i båt til alle tider, og de som skaffet 

seg kontroll over leia i tider da fartøyene ikke var sterke nok til å gå «uta

skjærs», hadde stor makt. 

Øyene som danner ytterkysten varierer sterkt i størrelse og utseende. 

Noen er store og fruktbare som f. eks. Kråkerøy, Tromøy, Karmøy, Hitra 

og Andøya, 1nen de fleste er mindre med langt sparsommere jordsmonn og 

vegetasjon; og det er disse som interesserer i denne sammenhengen. Her har 
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det aldri vært mye dyrkbar jord, og derfor var jordbruket bare en del av et 

meget sammensatt ernærings bilde. Aker bruket var en usikker faktor som 

lett kunne slå feil, husdyrholdet var mer stabilt, mens havet derimot ga et 

sikkert og årvisst utbytte i form av fisk, sel og småhval, skjell og skalldyr, 

fugl, egg og dun samt tare til både dyr og menneskefor om det skulle knipe. 

Havet ga dessuten salt, sel vom det i Norge ikke er funnet bevis for at denne 

saltkilden er blitt utnyttet i forhistorisk tid. 

På de indre øyene og i de indre fjordbygdene var forholdene annerledes. 

Her var det km-navl og tamdyrhold som var de viktigste næringene, mens 

havets produkter spilte mindre rolle i økonomien. lVIen fordi det er relativt 

korte avstander mellom disse to kystsonene, er det tenkelig at de samme 

menneskene til en viss grad utnyttet både havets og landets ressurser. En 

annen mulighet er at ulike grupper har spesialisert seg på forskjellige 

næringer, noe som igjen kan ha ført til livlig kontakt og byttehandel mel

lom folk fra ytterkysten og «fjordfolkene». 

De ytre kyststrøk er idag vanskelig tilgjengelig på grunn av dårlige kom

Inunikasjoner, og de blir derfor sjelden besøkt av arkeologer. Som følge av 

dette er det arkeologiske kildetilfanget stort og mangfoldig bare der det bor 

gode og interesserte kontaktfolk. Men det utelukker selvfølgelig ikke at det 

kan være like rikt i områdene imellom. Likevel er det takket være slike 

enkeltpersoners varme interesse for sin hjemegn og deres like utrettelige 

meldinger til stort sett moderat interesserte museer, at vi idag har kjenn

skap til en ny type kulturspor, nemlig de såkalte kysttuftene. ~1ange steder 

har tuftene lenge vært kjente, men man har regnet dem for å være av yngre 

dato og ihvert fall ikke eldre enn middelalder. Både i Hordaland og i 

Sunnfjord har de lokalt vært knyttet sammen med «fjære-mennene», og på 

Hvalerøyene i Oslofjorden sier tradisjonen at tuftene har vært knyttet til 

middelalderens sildefiske. 

I 1955 skrev Jonas K. Herdlevær følgende om gården Herdlevær i Øy

garden kommune, Hordaland: «Som navnet sier, har Herdlevær vært fiske

vær under kongsgården på Herdla. Her har i gamle dager vært så stor 

tilstrømming av fiskere fra indre bygder at de ikke har fått herberge hos 
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gårdens folk, derfor satte de opp fiskebuer hvor de bodde i den tid fisket 

stod på. Her ble de kalt «fjæremannshus». I 1840-årene sto her over 20 så

danne buer, noen sto på Herdlevær-landet, og noen sto på Skogsøyen, som 

ligger på sørsiden av Herdleværøyen. l\!Ien der har stått mange flere før, for 

det viser de små hustuftene andre steder, både på Herdlevær og på Skogs

Øyen.» (Herdlevær 1955, s. 12-13). Tilskyndet av denne artikkelen reiste 

så tidligere museumsbestyrer Johs. Revheim ut til SkogsØy året etter sam

lnen med Herdlevær og skrev begeistret om tuftene: «Det må vera opplagt 

at folk har hal de til her i tidlegare tider. An ten må det vera tufter etter 

«fjæremannshus» eller og tufter etter fangstfolk som har budd her fast eller 

til ymse tider av året. Det er ikkje noko segner etter slik busetjing. Desse 

hustuftene bør verta granska av arkeologar for å kasta ljos over det gamle 

fangst- og fiskarlivet i Øygarden.» (Revheim 1956, s. 190). ~ifen oppfordrin

gen nådde ikke frem til arkeologene. 

Lengre sør i Bergens-leia har museet nok en god kontaktmann, Olav Toft, 

som tidlig i 60-årene meldte fra om at han hadde funnet lignende tufter 

på Risøya, en liten ubebodd Øy nord for Marstein fyr. Man antok at de var 

fra nyere tid, og ga Toft tillatelse til å ta prøvestikk i noen av tuftene. Han 

sendte inn resultatene av stikkene, skår av bolleformete kleberkar av vik

ingetids type, ildflinter, et bryne og et fiskesøkke av kleber; men den for

ventede reaksjon uteble. 

l\!Ien Toft ga seg ikke og var ofte innom museet med steinalderfunn og 

opplysninger om nye fortidsminner. Tuftene ble registrert av Per Fett i 

1967 i forbindelse med kartleggingen av fornminner på Vestlandet, men 

først i 1971 fulgte vi med ut på Risøya for å foreta prøvegravninger. Resul

tatet ble over all forventning. En tuft på Risøya ble undersøkt fullstendig 

i 1972, og året etter grov vi halvdelen av en tuft på Sandøya sør for Risøya 

og tok sjakter i en annen. Samtidig ble det foretatt registreringer av kyst

tufter i Østfold, Rogaland, Hordaland, Sunnfjord og Nord-Trøndelag. 

70 



Utgravningene på Ris øya og Sand øya l 

Risøya ligger på 5° Ø og 60° lO' Ni skjærgården i Sund kommune ca. 30 km 

SV for Bergen (sml. fig. 16). Den er ubebodd og det finnes ingen tradisjon 

o1n fast bosetning her. Øya måler ca. 1,5 km i tverrmål. Undergrunnen er 

grunnfjell, og karakteristisk for landskapet er oppdelingen i øst-vest gående 

lave bergrygger med daler imellom. I de øvre dalpartiene er det funnet 

redskaper og avslag fra eldre steinalder (Nummedal 1917, s. 1-25). Vegeta

sjonen er idag lav og karrig og består for en stor del av mose, lyng og einer. 

Avstanden til nærmeste bebodde øy, Toftarøy, er vel l km og til Sotra ca. 

3,5 km. Vestsiden av øya er bratt og utilgjengelig, og der bryter havet rett 

på. På østsiden derimot finnes flere lune viker, og rundt en av disse, Vestre

vågen, ligger tuftene samlet. Husene har vært bygget på kanten av lave 

bergrygger godt opp fra sjøen, og rett nedenfor ligger båtopptrekkene oftest 

for utløpet av et dal drag. I alt er det funnet l O hustufter og 7 båtopptrekk 

rundt Vestrevågen, mens resten av øyas østside synes å ha vært ubebodd 

(fig. l). Tuftene er firkantete, ca. 6 x 6 m utvendig målt med murer av 

rullestein. Ingen inngang er synlig. De er ofte tilgrodd av einer og lyng, 

men midt i finnes so1n regel en grønn firkant på ca. 2 x 2 m der det vokser 

krattlodnegress (Holeus mollis) som trives best på litt god fet jord og er et 

indisium på kulturlag i tuftene. Båtopptrekkene tegner seg som to parallelle 

rekker av rullestein som går fra flomålet og opp på tØrt land. Mellom rek

kene har det antagelig ligget lunner som båtene har vært trukket på. Både 

lengde og bredde på opptrekkene varierer. I tilknytning til flere av tuftene 

er det funnet steinringer på ca. l m i tvm. og lagt opp av rullestein (fig. 2). 

Ringenes funksjon er uklar, men de utgjør et fast element i dette forn

minnekomplekset. 

Innerst i Vestrevågen løper det ut to små daldrag med båtopptrekk i mun

ningen og med hustufter på bergryggene i mellom (fig. 3). I den midtre av 

tuftene hadde Toft gravet (Fett 1967, s. 6. fk. nr. 4, l), og det falt naturlig 

å konsentrere oppmerksomheten om denne. 

Rett nord for tuften ligger et 25 m langt og 6 m bredt båtopptrekk som 

ender i en rektangulær hustuft kilt innimellom bergryggene (fig. 4). I håp 
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Fig. 2. Steinring ved et av båtopptrekkene på RisØya. Foto: Ann-lVIari Olsen. 

mn at vi her hadde hus, naust og båtopptrekk, la vi ut prøvesjakter også i 

denne enheten. Smn ventet fantes det ikke kulturlag i selve opptrekket. Den 

rektangulære tuften har en nordre langvegg smn ligger kant i kant n1ed 

foten av en bergrygg 1nens den søndre langveggen følger et lite bekkesig. 

Det Inedførte at når det var mye vann i bekken, var det svært fuktig inne i 

tuften. Under et lag torv på lO c1n og et tynt utvaskningslag lå et fett, sort 

og sterkt trekullholdig kulturlag 1ned endel funn. Det var 1nørkest midt i 

tuften og ble lysere 1not veggsteinene uten at det lot seg avgjøre mn det var 

et skille noe sted. IVIed tanke på senere undersøkelser fjernet vi ingen steiner, 

og bare i en av kvadratn1eterrutene grov vi så langt ned i kulturlaget SOlll 

40 cm under torven. Funnene består av klinknagler av jern, ildflinter og 

avslag, et par s1nå skiferbryner, brente beinfliser og trekull (B. 12 276). 
Konklusjon: Funnene ga ingen sikre holdepunkter for en datering, 1nen 
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Fig. 3. Bunnen av Vestervågen på RisØya fra Ø. med hustufter, og båtopptrekk i skarene. 
Den utgravde tuften på bergryggen i midten. Foto: Bente :Magnus. 

Fig. 4. Det nordre skaret i Vestrevågen fra Ø. med båtopptrekk synlig midt på bildet. 
Langtuft ligger bakenfor der skaret er smalest. Foto: Bente :Magnus. 

74 



de små brynene kunne tyde på at bygningen hadde vært i bruk i yngre 

jernalder jtidlig middelalder. Det tykke kultur laget tydet på lang beboelse 

og dersom bygningen har vært et naust, har det også vært benyttet som 

bolig slik vi kjenner det fra folkevandringstidens båthus (Rolfsen 1974, 

lVIyhre 1973). 

Tuften på bergryggen sønnenfor ble undersøkt i to etapper i løpet av 

sommeren 1972 etter prøvegravning i 1971. På grunn av dens beliggenhet 

ytterst på en bergrygg med bratt fall på tre sider, lot det seg ikke gjøre å 

benytte fototårn, og alle planer ble tegnet for hånd. Siden prøvegravningen 

ikke hadde vist noen klar, naturlig lagfølge, ble det gravet i 10 cm's lag. 

Det ble tatt ut tre prøver til C14-datering og prøver til fosforbestemmelse. 

Beinmaterialet er senere blitt undersøkt på Zoologisk museum, Bergen, men 

da massene ikke ble skadet, var det kun de lett synlige fragmentene som ble 

tatt vare på. 

Tuften viste seg å være rester av en firkantet bygning med veggmurer av 

rullestein (fig. 5-7). Utvendig måler den 8 x 7 m og innvendig gulvflate 

har vært i underkant av 33 m2. Den har vært bygget rett på berget som er 

relativt plant, men med endel forsenkninger og store sprekker. Disse har 

vært omsorgsfullt pukket med mindre stein slik at underlaget ble jevnt, 

men med ulike nivåer tnellom bergflatene og forsenkningene. Det opprin

nelige fundamentet for murene har antakelig bestått av to parallelle rekker 

tned stein på 30-50 ctn i største lengde. Dette forholdet er ikke helt klart, 

men et snitt gjennotn nordre mur kunne tyde på en slik løsning. På grunn 

av husets beliggenhet helt ute på den ytterste enden av bergryggen, hadde 

det rast ned en del stein gjennom tidene slik at murenes konstruksjon ble 

uklar. Det var likevel ikke stein nok inni og utenfor tuften til at de kan ha 

utgjort vegger i noen høyde, men det er tenkelig at de har utgjort tnurer 

omkring vegger av tre, enten de nå har bestått av stående plank eller vært 

bygget i en sleppveggskonstruksjon eller lafte-teknikk. Funn av ubrente 

plankerester 14 cm under torvlaget (se fig. 6) kunne kanskje tolkes som 

rester etter sammenfalne trevegger, men de kan naturligvis like gjerne være 

spor etter det nedraste taket eller innvendige trepaller. 

Det ble ikke funnet klare stolpehull eller helleunderlag for stolper, men 
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slike kan ha stått på de flate bergpartiene. Nien gulvflaten i huset har da 

heller ikke vært større enn at taksperrene har kunnet hvile på veggene. 

I midten av huset har det ligget tre kokegroper på linje øst-vest. De 

tegnet seg ikke klart før vi hadde gravd ca. lO cm ned i kulturlaget fordi 

de var dekket av brun, sandholdig jord full av brente beinfliser og et sand

aktig lag smn ved senere analyse viste seg å bestå utelukkende av fiske

beinsrester. 

Den største av kokegropene 80 x 60 cm vid og 30 cm dyp, var anlagt i 

en naturlig sprekk i berget omtrent midt i tuften. Den var fylt 1ned rund, 

skjørbrent stein, men inneholdt bare spredte trekullbiter. Ved siden av lå 

en 1nindre grop fylt med trekull uten stein, og vest for denne en ny grop 

1ned både trekull og skjørbrent stein. Mellom disse klare gropene var det 

mye trekull og skjørbrent stein (se snitt fig. 7), slik at hele dette området 

tilsatnmen har utgjort ett ildsted. Det ble funnet svært få gjenstander i 

kokegropene, men flere av kleberskårene funnet også andre steder i tuften 

var skjørbrente eller sotete på utsiden. Det var ikke mulig å fastlegge inn

gangens beliggenhet, men flere alternativer kan tenkes. Funnfordelingen 

antyder at det har foregått flest aktiviteter i rommets søndre halvdel. Her 

ligger berget lavere enn i nordre del slik at kulturlaget var dypere. 

Så lite som er bevart av selve huskonstruksjonen er det innlysende at det 

ikke finnes noen klare spor etter takkonstruksjonen. Trerestene og bjørke

neveren kan stamme fra et nedrast torvtak siden det lå så høyt oppe i kul

tur laget, men det er helt usikkert. 
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Fig. 6. Plan av utgravd tuft på RisØya som viser toppen av Lag 2 med funnene fra lag 2 
inntegnet. l x og l y tilsvarer l m. 
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Funnene fra den utgravde tuften i Vestrevågen fordeler seg på følgende 

hovedkategorier: 

l. Skår av kleberkar, ofte sekundært utnyttet, samt enkelte ubestemmelige 

gjenstander av kleber. 

2. Fiskesøkker av kleber. 

3. Fiskekroker av jern 1ned n1othake og løkke øverst til feste for snøret, 

en harpunspiss og en tann av en lystergaffel av jern. 

4. Ildflinter og flintavslag. 

5. Klinknagler, spiker og ubeste1nmelige fragmenter av jern. 

6. Et ildstål. 

7. Stnå brynesteiner til skjerping av kniver og fiskekroker. 

Diagratnmet (fig. 8) viser de enkelte funnkategoriers fordeling innenfor 

hvert utgravningslag. De øverste l O cn1 hadde flest funn, så fulgte de neste 

lO c1n, og i det underste laget fantes det få gjenstander. Tilsam1nen ble det 

gjort 187 funn smn gir et svært enhetlig bilde av aktiviteter knyttet til 

kysten. Det ble ikke funnet spinnehjul eller vevlodder smn kunne tyde på 

kvinnelige sysler og heller ingen ornerte gjenstander. De fleste kleber

skårene er under l O cm i største lengde, og flere av den1 har rester etter 

gjennomboringer trolig for å kunne utnytte de1n som fiskesøkker. Innitnel

lmn finnes enkelte store skår, n1en ingen tilnænnelsesvis hele gryter ble 

funnet. Kleberkarene har vært av to typer: den bollefonnete, vel kjent fra 

vikingetids kontekster, 1ned rett avkuttet n1unningsrand og størst vidde litt 

nedenfor 1nunningen (Skjølsvold 1961, s. 16). En annen type har rett av

kuttet llllUlningsrand som s1nalner litt av på overgangen til veggen. Den har 

hatt rettere vegger enn den bollefonnete, og de skårene som er funnet, er 

sotet helt opp på randen. Av grytehunner er det bare funnet ett skår son1 

lå under nedrast veggstein på nordsiden av tuften. Den har skavingsmerker 

inn 1not sentrum, og kan muligens være av en type kjent fra middelalder

kaupangen på Borgund, Stu1n1nøre og fra llrygcen i Bergen. Ett gryteskår 

har en liten, trekantet utsparing på den ene sidc:n, og ellers finnes det en 

gjenstand som nænnest 1nå betegnes son1 en knott. lVIe1~ forøvrig synes det 

ikke å være spor etter hverken skaftgryter eller trau i fmn:1naterialet. 
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Fig. 8. Diagram over funngruppene i de ulike gravningslagene l, 2 og 3 i hustuft på RisØya. 

Skår av kleberkar med svakt rundet profil og med tosidig fortykket mun

ningsrand ligger i det øverste laget, mens skår av bolleformete, tykkveggete 

kar 1ned stØrst karvidde nedenfor munningsranden ligger dypere ned. 

Blant skårene finnes også en avlstein funnet i biter på tre forskjellige 

steder i tuften og med opp til 12 cm's nivåforskjell. Den har ikke vært be

nyttet til jernvinne, og det finnes heller ikke tegn på at det har vært drevet 

slik aktivitet i tuftens umiddelbare nærhet. Det er jo fullt mulig at en kar 

har telgjet den i en ledig stund med henblikk på jernvinne et annet sted, 

eller at den har vært benyttet som fiskesøkke. 

De fleste fiskesøkkene er tildannet av klebergryteskår og veier ca. 100 gr. 

(fig. 9). Noen er halvmåneformete dorgesøkker (Nordgaard 1908, s. 83, 

fig. 40 a), mens andre må være til line. Det største søkket veier 2,3 kg 

(jmfr. fig. 47 a hos Nordgaard 1908, s. 89) og ble funnet dypt nede i kultur

laget under innrast veggstein. Ett søkke kan være til garn. Det er rundt med 

bare en gjennomboring nær ytterkanten. 

Brynene foreligger i bruddstykker (fig. 10). De er for det meste små, av 

skifer med rektangulært eller firkantet tverrsnitt (jmfr. Petersen 1951, s. 253, 

fig. 141). På grunn av størrelsen er det rimelig å anta at de har vært benyttet 

bl. a. til oppskjerping av fiskekrokene. Det eneste litt større brynet funnet 

i tuften stammer fra Olav Toft sitt prøvestikk. Det er av skifer, har rom

bisk tverrsnitt på midten og har vært brukt slik at det har fått propellfonn. 

Fiskekrokene har mothake og lett krummet stamme som øverst er bøyd 
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Fig. 9. FiskesØkker fra hustuft på RisØya. Foto: Ann-l\!fari Olsen. 

rundt til en løkke (fig. 11). De varierer i lengde fra 8,5-1,8 cm, men de 

fleste måler over 5 cm. Den eneste virkelige store kroken har vært ca. 14 cm 

lang og 1ned et tvernnål på O, 7 Clll. Harpunspissen er flat 1ned to mothaker 

som en pilespiss og har 1nuligens hatt en fall nederst på sta1nmen (fig. 12). 

Av andre fiskeredskaper fantes det bare en defekt tann av en lystergaffel 

(av type som fig. 151 hos Jan Petersen 1951, s. 279). 

Som rimelig kan være fant vi få hele og uskadde ildflinter, mens avfallet 

etter selve ildslagningen var tallrikt. Ildflintene er kjølformete med plan 

underside og høy, rygget overside, og knusesporene etter ildslagning finnes 

overalt der det har vært en skarp kant. Enkelte av avslagene har vært be

nyttet om igjen, og et par av de atypiske ildflintene har tydelig steinalder

karakter med retusj. Disse har sikkert vært samlet opp på steinalderboplas-
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Fig. 10. Bryner fra hustuft på RisØya. Foto: Ann-J\ifari Olsen. 

sene Inn på selve Risøya, der boplassmaterialet ligger helt i dagen. Dette 

er et fenomen som også er iakttatt andre steder, f. eks. på Hardangervidda, 

der 1nan på de gode fangstplassene med bosetning fra alle tider, har funnet 

steinalderredskaper anvendt som ildflinter av senere tiders fangstfolk på 

stedet. 

Det ble bare funnet ett ildstål (av form som fig. 437 hos Shetelig 1912), 

og det var defekt (fig. 13). l\!Ien det er ikke umulig at det blant de mange 

ubestemmelige og sterkt forrustete jernfragmentene skjuler seg deler av 

andre ildstål. 

De fleste jernfragmentene er båtnagler og spiker. l\!Ien det finnes også 

fragmenter av flathamret jern til ukjent bruk. 
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Fig. 11. Fiskekroker av jern fra hustuft på RisØya. Lengste eksemplar måler 8,0 cm. 

Konklusjonen på denne korte funngjennmngangen må bli at huset på Ris

Øya har vært i bruk i yngre jernalder. Hvor langt bakover i tid bosetningen 

strekker seg er uklart, 1nen det er ri1nelig å anta at det har vært benyttet 

inn i tidlig middelalder. Problemet med dateringen av gjenstandene er at 

sammenligningsmaterialet i alt vesentlig stam1ner fra gravfunn fordi det er 

gjort så få hustuftfunn fra yngre jernalder og særlig fra 1nerovingertid. Det 

er således stor sannsynlighet for at det i et slikt materiale som dette fra 

Risøya finnes gjenstandsfonner som ikke er representert i gravene. 

Det foreligger fire C14-dateringer av trekull og ubrent tre fra tuften: fra 

bunnlaget av den store kokegropen: 1630 ± 110 før nåtid (T-1406), fra 

bunnlaget i den vestligste kokegropen: 1370 ± 160 før nåtid (T-1461), fra 
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Fig. 12. Harpunspiss av jern fra hustuft på RisØya. StØrste lengde 12,4 cm. 
Foto: Ann-Mari Olsen. 

rester av ubrent tre under vestveggen: 1230 ± 60 før nåtid (T-1460), fra 

en trekullansamling i lag I nær vestveggen: 1150 ± 90 før nåtid (T-1405). 

Det finnes ikke tegn i funn1naterialet på at bosetningen skulle gå tilbake 

til yngre rmnertidjtidlig folkevandringstid, så begge de tidligste daterin

gene fra bunnlagene i kokeg1·opene kan skyldes gammelt tre. Risøya har 

neppe vært skogkledd i yngre jernalder, og man har sikkert brukt rekved 

til brenne. De to andre dateringene stem1ner overens med funnmaterialet, 

men det er vel også her en stor sjanse for at de er for tidlige. Særlig gjelder 

dette trekullansmnlingen fra lag I. Når det gjelder trerestene som ble fun

net delvis under fundamentet til vestveggen, er det mer sannsynlig at vi 

her har med rester av husets indre kledning å gjøre, og at slikt trevirke ville 

være san1tidig 1ned ftu1nn1aterialet funnet i samme nivå. Alt i alt er en 

datering av Risøya-tuften til yngre jernalder ut fra gjenstandsmaterialet og 

C14 analysene akseptabel. 
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Fig. 13. Ildstål fra hustuft på RisØya. Lengde 6,6 cm. Foto Ann-J\-Iari Olsen. 

Som før nevnt brukte vi ikke sold for å sikre oss beintnateriale, og fiske

bein ble omtrent ikke funnet. Av det innsamlete, høyst urepresentantive 

materialet som besto av 2434 små fragmenter, lot det seg bare gjøre å be

stemtne ett tål edd av en ung gris og ett tål edd av et reinsdyr. 

I 1973 valgte vi ut en lignende tuft som undersøkelsesobjekt, netnlig på 

Sandøya, en liten ØY ca. 400 tn sør for Risøya, også den treløs og ubebodd. 

På østsiden finnes en liten bukt tned herlig, hvit sandstrand. Herfra skråner 

lendet oppover mot en ur av steinblokker, og foran denne ligger det fem 

tufter på rad. De er overgrodde med lyng og einer, men ikke verre enn at 

mureen tegner seg tydelig i terrenget (fig. 14). Tuftene henger sammen 

som rekkehus, og murene består av doble rekker med rullestein, men det 

ligger forholdsvis lite stein inni og utenfor tuftene. Ingen av dem har klar 

inngang, men på grunn av beliggenheten må den sannsynligvis ha vendt 

østover mot leia. Den gjennomsnittlige størrelsen på tuftene er 6 x 6 tn. 

86 



Sørøst for den sørligste av rekketuftene ligger en mindre tuft på en ter

rasse inntil en lav bergvegg. Steinene i murene var helt skjult av lyng og 

einer, men midt inni vokste krattlodnegress i en firkant på 2 x 2 m. Denne 

tuften lignet mye på den vi hadde undersøkt på Risøya, og vi bestemte oss 

for å grave den ene halvparten for å undersøke 0111 funntnaterialet var det 

samme, og om vi kunne finne et brukbart osteologisk materiale. Det var 

ne1nlig mye skjellsand i skråningen nedenfor, og bevaringsforholdene for 

bein burde være gode. Vel Il 1112 i tuftens vestlige halvdel ble undersøkt. 

lVfidt i tuften lå et ildsted og en kokegrop full av skjørbrent stein. Ildstedet 

var nærmest ovalt av fonn og kantsatt med stein på ca. 20 cm i tvm. Enkelte 

steder i toppen av det lå flate, delvis skjørbrente og opps1nuldrete heller, 

og i tilknytning til disse fantes den lyse, sandaktige massen som synes å bestå 

utelukkende av oppløste organiske rester. Under dette laget kmn sort, tre

kullholdig masse med mye bein og endel gjenstander, og dette laget var 

isprengt partier av en mørk brun 1nasse full av beinrester. Skjørbrent stein 

fantes for seg i en forsenkning nord for det egentlige ildstedet. Kulturlaget 

var ca. 40 cm dypt. Denne gangen ble all masse fra ildstedsområdet soldet. 

Funnene fra Sandøyatuften var ikke så tallrike som på Risøya, men be

stod av de samme gjenstandstypene: kleberkarskår, fiskesøkker (hvorav ett 

på 1,0 kg), bryner, ildflinter og flintavslag og et par fiskekroker samt klink

nagler og jernfragmenter. lVIen det var et par gjenstander so1n hadde en litt 

annen form: Blant fragmentene av kleberkar fantes et randskår n1ed rygget 

rand og en fortykkelse på innsiden av denne. Skåret stammer tydeligvis fra 

en bolleformet kartype med relativt rette vegger som hittil ikke er kjent 

i vikingtids kontekst (jmfr. Jan Petersen 1933, pl. Ill, fig. l). Derimot 

dominerer den i kleberkarmaterialet fra Borgund-kaupangen på Sunnmøre 

som går tilbake til 1000-tallet og likeledes i klebennaterialet fra Bryggen i 

Bergen. (Opplysningene er velvilligst gitt 1neg av stud. mag. art. Siri Lossius, 

Bergen.) Skåret har en gjennomboring og har vært utnyttet som fiskesøkke. 

Det lå høyt oppe i kulturlaget utenfor ildstedsmnrådet. Likeledes ble det 

i toppen av kulturlaget funnet et velbrukt knivbryne av skifer. Det har fir

kantet tverrsnitt i den ene enden og er skrått nedslitt på to motstående 

sider slik at de ender i en flat tunge. Slike bryner er funnet i middelalderske 
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Fig. 14: Hustufter på SandØya, Sund, Hordaland fra V. Steinmurene ses midt på bildet nedenfor uren i 
forgrunnen. Den utgravde tuften ses ved personen til hØyre på bildet. I bakgrunnen ToftarØy. 

Foto: Ann-lVIari Olsen. 

hustufter på Vestlandet, men noen øvre eller nedre grense for dem kjennes 

ikke. Forøvrig er funnene fra de dypere lagene i tuften av satnme form 

som dem fra Risøya-tuften. 

Det ble innvilget to prøver til C14-datering, begge fra bunnen av ild

stedet. Den ene prøven ga en datering til 1540 ± 110 før nåtid (T-1592) 

og den andre til 1310 ± 110 før nåtid (T-1591). Resultatet stetnmer forså

vidt godt overens med C14-dateringene fra Risøya ved det at trekull fra 

bunnen av ildstedet ga tidlige dateringer. Likeledes levner funnmaterialet 

ingen tvil om at huset på Sandøya har vært i bruk i yngre jernalder og i 

tidlig middelalder, mens det ikke ble funnet gjenstander fra eldre jern

alder. Det osteologiske materialet ble bestetnt av Kaare Sunde på Zoologisk 

museum, Bergen. Det besto av 4430 ørsmå beinfragmenter smn under van-
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lige forhold ikke ville ha blitt telt med. De bestetnbare fragmentene for

delte seg slik: 

Pattedyr 

Kujokse: 

Saujev. geit: 

Hjortjev. rein: 

Fugl 

Teiste: 

Fisk 

Torsk: 

Sei: 

Sild: 

tål edd 

håndrotsbein, l fotrotsbein, l ribbein 

albubein, l maleolare (leddet mellom mellornfots

bein og leggbein) 

tål edd 

l overarmsbein 

15 bein 

5 bein 

74 bein 

Konservator Haakon Olsen ved Zoologisk museutn i Bergen Sier en 

komtnentar til resultatet, at det er ekstremitetsbeina av pattedyr som er de 

mest resistente og har latt seg bestemme. Når det gjelder sildebeina er 

sildehvirvlene så stnå at de ikke synes å kunne statnme fra vintersild. Det er 

mere sannsynlig at de stamtner fra vårsild (feitsild) smn tnan ennå stenger 

i sund og våger ute ved kysten tidlig på våren. 

Den undersøkte tuften på Sandøya er etter beliggenhet, konstruksjon, 

funnmateriale og C14-dateringer å dømme en parallell til den på Risøya og 

har vært benyttet til samme formål og til samme tid. 

De fem sammenhengende tuftene på Sandøya ble ikke undersØkt bort

sett fra en søkesjakt som ble lagt gjennom en av dem. Denne viste at vegg

fundamentet besto av doble rekker rullestein og at det lå svært lite rasstein 

både inni og utenfor tuftene. Kulturlaget var vesentlig tynnere og av en 

annen konsistens enn i de to utgravde tuftene og var dessuten meget funn

fattig i forhold. I en sjakt på 3,6 x l m ble det f. eks. bare funnet to små 

flintavslag og et fragment av en klinknagle. Dette på tross av at sjakten 
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delvis gikk over et ildsted med kokstein og litt trekull. Det er derfor 

grunn til å anta at disse tuftene kan være fra en annen tid enn de to under

søkte, n1en beliggenheten kunne tyde på en likeartet funksjon. I uren bak 

tufterekken fantes flere steinringer av samme type som detn funnet på 

Risøya, men båtopptrekk 1nanglet. Årsaken er sikkert at den flate, jevne 

sandstranden har gjort det 1nulig å trekke båtene rett inn på land. 

Registreringene 

Parallelt med de arkeologiske undersøkelsene på Risøya og Sandøya pågikk 

registreringer av lignende tufter langs kysten. Det har ikke vært gjort for

søk på å lage en fullstendig oversikt over alle lokalitetene, noe som ville 

kreve et helt annet opplegg enn vårt. l\!len der det forelå meldinger om 

tufter, har vi kartlagt disse i marken. På denne n1åten har vi kartlagt kyst

tufter i flg. komtnuner (sml. fig. 15): 

Østfold: Kirkøya i Hvaler kommune. 

Rogaland: Vestre Bokn i Bokn kommune, og Utsira i Utsira kommune. 

Hordaland: Sandøya, Risøya og Htnnmelsund i Sund kommune, Skogsøy 

og nærliggende øyer i Øygarden kommune. 

Sogn og Fjordane: Frøya i Bretnanger kommune. 

Nord-Trøndelag: Halmøy og Villa i Flatanger kommune. 

Smn sammenligningsmateriale er brukt de utgravde tuftene på Risøya 

og Sandøya. Disse benevnes heretter Risøya-typen. 

Østfold 

Hustuftene på Hvalerøyene har vært kjent i generasjoner og er tradisjonelt 

tilknyttet sildefisket i middelalderen. Ingen av detn har vært gjenstand for 

arkeologiske undersøkelser, så det er lite konkret materiale å holde seg til 

her. Av de mange lokalitetene som finnes i Øygruppen har jeg bare hatt 

anledning til å studere fire på søndre del av Kirkøya: Skårsnes, Gilberg

odden, Sjurshohnen og Storesand. Felles for tuftene er at de ligger i grup

per på et nivå godt 2 m over dagens flmnål. De er firkantete, gjennom-
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Fig. 16. Småvågane på Utsira, Rogaland fra Ø. Tuftene omtalt i teksten ligger omkring 
bukten midt på bildet. I bakgrunnen åpent hav. Foto: BjØrn :Myhre. 

snittlig 5 x 5-6 x 6 m med murer av tildels stor rullestein (50-70 cm), og 

flere av de1n især på Gilbergodden har tydelig markert inngangsparti. Tuf

tene på Skårsnes ligger i en bratt rullesteinsur opp fra stranden, n1ens de 

på Gilbergodden delvis er skjult av tett barskog. På Sjursholmen ligger det 

en rekke tufter i en kløft inntil en bergrygg som utgjør den ene veggen i 

tuften. Bruken av store rullesteiner i murene og at disse er lite overgrodd, 

sa1nt avstanden til dagens flomål tyder på at tuftene er yngre enn Risøya

typen, og at de kanskje kan stamme fra middelalder. 

På BohusHinkysten helt sør til Ha1nburgsund finnes også tuftesamlinger 

i rullesteinsstrender og i s1nå viker. De er av vekslende form og størrelse 

og etter tradisjonen tilknyttet middelalderens sildefiske. :rvien til nå fore

ligger det ingen sikre arkeologiske data om disse tuftene, og de kan derfor 

92 



ikke brukes som sarnmenligningsmateriale i denne forbindelsen. Nlen det 

er vel sannsynlig at de har samme datering og har hatt samme funksjon 

smn Hvaler-tuftene (L. Urwitz 1970, s. 54-56). 

Rogaland 

Utsira ligger uti havet vest av Kannøy og er kjent arkeologisk gjennon1 Jan 

Petersens gravninger av gårdsanlegg der i 1930-årene (J. Petersen 1936, 

s. 1-37). På lokaliteten Småvågane på nordsiden av øya undersøkte han 

en firkantet hustuft med rnurer av rullestein og inngang mot nord. Ved 

vågen ca. 50 m NNV for tuften ligger et 16 m langt båtopptrekk sorn muli

gens hører til. Det ble gjort få funn, bl. a. et spinnehjul og flere leirkar

skår som daterer tuften til middelalder. Denne tuften smn på mange måter 

rninner mn Risøya-typen, skiller seg ut på grunn av mangelen på et funn

materiale tilknyttet fisket og på grunn av beliggenheten langt fra stranden. 

Rett vest for det lange båtopptrekket helt nede ved vågen ligger det der

imot en rekke på tre tufter lagt inntil en bergrygg (fig. 16). De er gress

bevokste inni og rnåler ca. 4 x 4 rn. NI urene består av både rullestein og 

blokker, men ingen av dem har klar inngang. De har størst likhet med 

rekketuftene på Sandøya. 

Ca. 30 m Øst for bunnen av vågen ligger nok en hustuft tydelig markert 

i terrenget med murer av doble rekker rullestein, 5 x 5 m utvendig målt og 

gressbevokst inni. Den er lagt inntil en ur av blokker der det er ryddet en 

slags innhegning 5 x 1,5 1n. Denne tuften synes å være av Risøya-typen. På 

nordsiden av vågen er det ryddet et båtopptrekk i fjæresteinene, og i uren 

ovenfor finnes uklare spor etter tre tufter. 

De øvrige kjente hustuftene fra folkevandringstid og yngre jernalder på 

Utsira har en annen fonn, en annen beliggenhet og et annet inventar enn 

kysttuftene av Risøya-typen. De ligger til dels langt fra stranden og som 

regel i kontakt med dyrkbar jord, noe som skulle tyde på at de har tilhørt 

små fiske bruk. 

Vestre Bokn er en stor ØY som ligger sørøst for Kopervik på Karmøy. Her 

fant vi to lokaliteter med kysttufter ved Sundalandstraumen på vestsiden 
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Fig. 17. Samling hustufter på Hodnaland og Sundaland, Vestre Bokn, Rogaland fra SØ. 
Rullesteinen som danner murene ses midt på bildet på denne siden av steingjerdet. 

Foto: BjØrn :Myhre. 

av øya, 1nen det finnes trolig mange flere. Den ene besto av to tufter i 
Kvednavikjo på gården Jøsang. De ligger på en hylle i terrenget og er delvis 

overgrodd med lyng og einer. lVIurene synes å bestå av ett lag kantet stein 

.50-70 cm i tvernnål, og det var ikke synlig noen inngang. Her var ikke 

tegn til båtopptrekk, men viken vestenfor er så slak at 1nan lett kan trekke 

en båt på land. 

Tuftesamlingen på lokaliteten «Bakkjen» i skiftet 1nellmn gården Hodna

land og Sundaland ligger i en rullesteinsur rett oppfor stranden og på en 

hylle i berget mot sørøst (fig. 17). De tegner seg klart i terrenget 1ned 
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murer på 1-2 m bredde av rullestein på inntil 0,5 m i tverrmål. Innvendig 

måler de 3 x 3 1n og er tilgrodd med blåbærlyng, breg11er og gress. Vesten

for tuftene ligger et båtopptrekk orientert Ø-V, 6 m langt og 2 1n bredt. 

Men on1 dette tilhører tuftene eller husmannsplassen som ligger nordenfor, 

er usikkert. Anlegget på Bakkjen er svært likt både det på Sjursholmen og 

det på Skårsnes på Hval er. 

Hordaland 

Registreringen av kysttufter har som ritnelig kan være, vært n1est intens 

rundt Bergen. I Sund kmnmune er det kartlagt kysttufter på Risøya, Sand

Øya og i Hutnmelsund, det trange sundet som deler Vikso fra Toftarøy. 

I Htnnmelsund har det tydeligvis vært stor aktivitet gjennom flere hundre 

år (Hummelsund 1970, s. 17-18), og det er her vi har vært i stand til å 

skille klarest n1ellmn ulike tuftetyper. Her er uunark og god avstand fra 

den faste bosetningen i Hun1n1elsund og på Vikso. 

Landskapet på begge sider av sundet er ulendt, men på østsiden danner 

berget flere stØrre hyller, og det er på disse de fleste tuftene ligger. Det 

finnes steinsatte, gresskledte plattinger som må være underlag for hus av 

laftekonstruksjon, muligens av samme type som sjøbuene i Breiviksundet 

(fig. 18). Videre østover finnes det spredt i terrenget 6 tufter tned tnurer av 

blokker på opptil l m i tverrmål. De varierer tned hensyn til indre tnål fra 

8 x 4 til 3 x 2 m. Blokkene er ikke tilgrodd med vegetasjon og det finnes 

ikke tnindre stein mellom dem. Samtnen med disse hører tnuligens ett båt

opptrekk på l O x 3 m og et nedrast kaianlegg. Slike storsteinstufter son1 

disse finnes også på Skogsøy i Øygarden og på Hvaler. De er trolig av yngre 

dato enn Risøya-typen, og det er helt uklart hva slags hus de har vært fun

dament for. 

Innitnellom disse finnes tre tufter som måler 5 x 5 1n i firkant og med 

murer av rullestein overgrodde med lyng og einer. De ligger godt skjult 

under vegetasjonsdekket og er svært vanskelige å få øye på, og det kan der

for godt finnes flere av dem på østsiden av H ummelsund. Sammen med 

dem hører minst ett båtopptrekk, men så stor aktivitet som det tydeligvis 
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har vært i sundet, er det sannsynlig at eldre anlegg er blitt erstattet med nye 

etterhvert. Tuftene og båtopptrekket 1nå tilhøre den eldste byggefasen i 

sundet og er trolig samtidig med tuftene på Risøya. 

Lokaliteten på Skogsøy i Øygarden kom1nune var vel den første vi skulle 

ha undersøkt siden den var så godt publisert fra før (se s. 70). lVlen vi kom 

ikke dit før i 1973. Skogsøy er en stor, naken og ubebodd Øy ytterst 1not 

havet sør for Herdlevær. På vestsiden skjermer en smal tange en vid poll 

1not sjø og vind, og det er i de gode havnene i denne pollen at de fleste 

tuftene ligger. Særlig 1nange finnes i og omkring en stor rullesteins1nur som 

ligger rett oppfor stranden på vestsiden av pollen. lVIange av disse skiller 

seg ut fra de som hittil er beskrevet ved at de er rektangulære. Størrelsen 

varierer 1nellmn 9 x 3 og 6 x 3 1n, og murene tegner seg tydelig med to 

rekker store rullesteiner. Ingen av dem er gressvokst inni, og der vi tok 

prøvestikk, viste kulturlaget seg å være bare ca. 5 cm tykt. I uren er det 

ryddet flere båtopptrekk som idag ligger langt over flomålet. Det ene ender 

i et svaberg med over en meters fall ned til vannflaten og kan ikke ha vært 

benyttet uten at havet sto 1ninst l m høyere enn idag. 

Denne tuftetypen er hittil bare funnet på denne lokaliteten, og de øvrige 

som er kartlagt i Eikestadviki og på lVlekshohnen lengre Øst i pollen er fir

kantete. Tuftene i Eikestadviki er bygget inntil en bergrygg og er paral

leller til dem på Sjursholmen på Hvaler. Her finnes et langt båtopptrekk 

som synes å ende i et naust. Fjæren1annshus fra nyere tid kjennes ikke 

ved SkogsØypollen. Disse har smn tidligere nevnt stått nær bebyggelsen på 

Herdlevær og Breivik litt lengre n1ot nordøst (fig. 18). 

På Rognøy og Onøy sørøst for Skogsøy er det kjent flere lokaliteter med 

tufter, men disse har det ikke vært anledning til å undersøke nærmere 

(P. Fett 1969, s. 8-9). 

Sogn og Fjordane 

Grunnen til at vi fant frem til kysttuftene på Frøya utenfor Bremanger i 

Sunnfjord var en artikkel av Ola Bergset i julenummeret for 1972 av avisen 

«Fjordingen». Overskriften «Rorbuer eller fiskarstover i Geitholmen og «på 

ytre Frøjens Grund» - nytta av folk frå Innvik kommune (i Nordfjord. 
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Fig. 18. Fjæremannshus i Breiviksundet, Øygarden, Hordaland. Foto: Bente Magnus. 

min anm.) i fisketida om vinteren i gamle dagar» vakte naturlig nok vår 

interesse. Artikkelen omhandler fiske i nyere tid fra Geitholmen og hvilke 

gårder so1n hadde rett til fiskebuer der ute. Men Bergset skriver bl. a.: 

«Ingen veit kor lenge Geitholmen har vore nytta som fiskevær. Nlen alle er 

samde om at det har vore fiske der frå utgamal tid.» Her var altså nok en 

fjæremannstradisjon knyttet til et område med eldre bosetningsspor. 
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Fig. 19. Kartskisse ovet· strandterrasse på FrØya. Bremanger, Sogn og Fjordane med hus
tufter, båtopptrekk og steinringer. Skissen er ikke i målestokk. 

På sørvestspissen av Frøya mellom en store holme, Geitholmen, og fjellet 

Torshovden ligger en strandterrasse med rullestein og store blokker langt fra 

fast bosetning. Terrassen er gresskledt og benyttet til kulturbeite, og langs 

hele stranden ligger det tufter tett i tett (fig. 19). De fleste er firkantete og 

ca. 6 x 6 m utvendig målt med 1nurer av rullestein. Noen har klare murer 

av doble steinrekker, andre ser nærmest ut som steinrøyser, noen har en 

tydelig firkant inni der gresset gror friskt, andre har bare noen få gresstrå. 

Det er klart at alle disse husene ikke har vært anlagt samtidig, og det er 

ikke umulig at man her kan få dokumentert kontinuitet i aktivitetene på 

stranden fra yngre jernalder og langt ut i middelalderen og i nyere tid. 

I tilknytning til tuftene finner vi steinringer lagt inntil enkelte av de store, 

jordfaste blokkene som finnes på vestre del av stranden. 
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Nord-Trøndelag 

Utenfor kysten av Flatanger ligger en rekke større og mindre øyer, og på 

flere av disse har det i over 40 år vært kjent tufter, noe som skyldes tidligere 

lærer Sigurd Halmøys innsats. På vestsiden av Halmøy i utmark ligger loka

liteten Bengstadvika der det under tett lyng og kratt finnes hustufter og 

båtopptrekk. To av tuftene er befridd for vegetasjon, en rektangulær tuft 

på 6 x 3,5 m med murer av rullestein og inngang i den ene kortenden og 

en tnere firkantet på 9 x 5,5 m. Rett østenfor viken går det inn en smal våg, 

Grønnevågen, som fra gamtnelt av er en bra plass å stenge sild og makrell. 

På øya Villa ligger det minst tre tufter opp for sundet som skiller øya fra 

Værøy. To av tuftene ligger inntil en bergrygg og ser ut som dem på Sjurs

holmen på Hvaler, mens en tredje er ryddet nede i en stor rullesteinsur. 

Alle er firkantete med murer av rullestein. Som navnet sier har det på Værøy 

stått mengder av fiskebuer, og der har vært stor aktivitet i fiskesesongen 

helt opp i vår tid. Øya var i sin tid eid av gården Straum inne på fastlandet 

som leidde ut plass til folk fra andre gårder til å sette opp sine fiskebuer 

(opplysning ved S. Halmøy). På Kvernøy litt lengre nord i Flatanger skal 

det ligge flere tufter i en rullesteinsstrand, men disse har det ikke vært an

ledning til å kartlegge. 

Registreringene av kysttufter har vist at de ikke er noe enkeltstående 

fenomen knyttet til en landsdel, men at de finnes langs hele ytterkysten fra 

Rogaland til Trøndelag. Liknende tufter kjennes også fra Hvaler og Bohus

Hin, og det er mulig at de lar seg påvise også langs Sørlandskysten og i 

Nord-Norge. 

Utgravningene har vist at noen har vært i bruk i yngre jernalder, merovin

gertid eller vikingetid, og tradisjonen forteller at bruken av slike hus fort

setter og intensiveres utover i middelalderen. 

Tuftene synes å være rester etter trehus eller trebuer som var reist på en 

grunnmur av rullestein eller har vært omgitt av slike steinmurer. De har i 

de fleste tilfeller vært firkantete med ildsted midt på gulvet, og oftest med 

inngang over grunnmuren. Men siden det bare har vært gravd ut en og en 
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halv tuft i samme område, står svært mange spørsmål angående husenes 

konstruksjon ennå ubesvarte. De eldste husene synes å ha vært bygget en

keltvis, mens man i yngre perioder har lagt tnange sammen på rekke og ofte 

inntil en bergvegg eller i en rullesteinsstrand. Til husene har det hørt båt

opptrekk og i noen tilfeller steinringer lagt opp inntil store steinblokker. 

Disse har muligens vært benyttet til å holde barkekar for impregnering av 

garn. 

Tolkning av materialet 

Kysttuftenes beliggenhet viser at de må ha vært ledd i aktiviteter, knyttet 

til havet, i første rekke fiske. Spørsmålet er da om de er spor etter en fast 

eller sesongmessig bosetning. 

På de fleste av de aktuelle øyene finnes lite eller ingen dyrkningsjord, 

men vegetasjonen, dersom den var den samme som idag, har gitt grunnlag 

for sauebeite. De fleste lokalitetene ligger langt fra gårder med fast boset

ning i historisk tid, men det har vært fullt mulig for familier å livberge seg 

her ute på helårsbasis. Det foreliggende funntnaterialet peker ensidig tnot 

fiske og sjøfangst. Blant alle de gjenstandene av kleber som er utgravd på 

Risøya og Sandøya finnes ikke ett eneste spinnehjul eller en eneste kljå

stein som kunne tyde på at det har vært utført kvinnelige sysler i husene og 

indirekte være et tegn på familiebosetning. Noe avgjørende bevis er dette 

på ingen måte, men det er et indisiutn. 

Det osteologiske materialet fra Risøya og Sandøya viser at folk her ute har 

fisket torsk, sei og sild som er fortært på stedet og vel også tilberedt med 

tanke på oppbevaring. Dessuten har de hatt gris, sau, kujokse, hjort og rein 

på spiseseddelen. Sauen har de kunnet ha gående på øyene, men neppe så 

store dyr som kyr. Det ene tåleddet av en ung gris (tamgris eller villsvin) 

kan neppe tas til inntekt for svinehold på stedet. Når det gjelder hjorten 

har den sikkert ikke vært lengre vekk enn der den også finnes idag, men 

med reinen stiller det seg annerledes. I yngre jernalder måtte en som nå 

trolig helt inn til Hardangervidda for å finne den i større antall (opplysning 

ved Odd Kjas-Hanssen, Trondheim) og reinsdyrbein er derfor et indisium 
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på at folk enten har kommet langveisfra hit ut med reinkjØtt som niste, eller 

at de har handlet det til seg. Det er påfallende at det bortsett fra et ribbein 

av saujgeit bare er bevart knokkelfragmenter av føttene på pattedyrene. 

Som nevnt er disse de mest resistente mot nedbrytning, og andre deler av 

dyrene må også ha vært fortært. Likevel viser det at folkene her ute også 

har hatt med seg det magreste på dyreskrotten. 

Det foreliggende tnaterialet synes å godtgjøre at kysttuftene av den eldste 

typen har vært sesongoppholdssteder for mannfolk som drev fiske. Dersom 

vi godtar dette, blir spørsmålet hvor de kom fra og hvor de hørte hjemme 

i datidens bondesamfunn. Og - betyr en slik spesialisert aktivitet at tnid

delalderens fiske i stort omfang basert på vidstrakt omsetning her var i sin 

spede begynnelse? 

For å kunne nærme seg en løsning på disse problemene faller det natur

lig å trekke inn fjæremannstradisjonen. I presten Christen 1 enssøns «Den 

norske Dictionarium eller Glosebog» fra 1646 finnes følgende definisjon av 

fjæremenn: «Fiære-1\!lend kaldis de ~1end udkomme af Fiorenej til Hafs 

udi Fiskeværene j oc Fiske paa Hafuet Aaret igiennem mellum deris 1 orde

vinding/ skor Herrens Velsignelse aff Sey j Vaar-Torsk oc Langer. Oc giffue 

ingen tiende derafj som de burde. Eftersom de Fiske langt meere end de 

ved Hafuet boer j oc selge til hosliggende Kremere.» 

Ordet «fjæremenn» kommer av det gammelnorske «fjartiannatir» som be

tegner en person som har sitt hjem i en fjord (J. Fritzner 1954, 2. utg.). 

~!Jan får inntrykk av 1 enssøns beskrivelse at det ikke ligger noen fast orga

nisasjon bak denne ordningen, - det er rett og slett fjordbøndene selv eller 

deres folk som drar ut til ytterkysten når det er godt mn fiske. ~1en det var 

ikke bare for enhver å ta seg tilrette. Den gården ved kysten eller inne i 

fjorden som eidde den aktuelle øya, kunne leie ut både tufter og hus. 

Bergset skriver om Geitholmen på Frøya at det var gården Liset som eidde 

der ute, og at det både var tilreisende og bofaste folk som tok del i fisket 

herfra. Han nevner at gårder så langt inne i fjorden som Bergset og Ulvedal 

i Innvik hadde «fiskarstover» her ute (Bergset 1972, s. 3). Det dreier seg om 

avstander på 90 km i luftlinje. Fiskebuene (eller stovene) var laftet og ble 

bygget inne i fjordene. Så ble de tatt ned og fraktet til Geitholmen hvor de 

lO l 



ble satt opp. ~![en da denne fiskemåten ble slutt ved århundreskiftet, tok 

eierene stovene ned og brukte tømmeret til andre ting. Som nevnt var det 

gården Straum som eidde Værøy i Flatanger og leidde ut plass til folk fra 

andre gårder til å sette opp buer. 

På Herdlevær finnes det tradisjon om at folk bl. a. fra gården Husabø i 

Meland 10 km østenfor har hatt fjæremannshus der. 

Det eksisterer altså muntlig og skriftlig tradisjon om fjæremannsordnin

gen både i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. ~![en dette 

gjelder for etterreformatorisk tid, og det er et spørsmål om denne aktiviteten 

kan føres tilbake til middelalder og yngre jernalder. En slik forklaring på 

de eldste kysttuftene er likevel fullt brukbar selv på grunnlag av det lille vi 

vet om vikingetidens jordbrukssamfunn. Tuftene skulle i tilfellet kunne 

tolkes som spor etter et sesongfiske der fangsten først og fremst skulle tjene 

som supplement til produkter fra gården, men som naturligvis ikke hindret 

at overskuddet ble brukt i byttehandel. Sild og torsk kom jo årvisst inn til 

kysten, og det var naturlig at også menneskene inne i fjordene søkte dit for 

å sikre seg endel av overfloden. Men fiske etter torsk og sild på større basis 

med grunnlag i etterspørsel utenifra, slik vi kjenner det fra middelalderen, 

synes å være utelukket på grunn av den løse økonomiske organisasjon som 

eksisterte i Norge i vikingetiden. Men det er funnet mye sildebein bl. a. i 

vikingetids-kaupangen i Køpingsvik på Øland som har vært tatt som bevis 

for handel med sild i vikingetiden (Hagberg 1973, s. 222 og 235). ~;fan skal 

ikke se bort fra at det har eksistert mindre handelsplasser langs Vestlands

kysten i vikingetiden der fisk kan ha vært omsatt. 

I tidlige litterære kilder synes det ikke å være mange hentydninger til 

fiske, men her mangler for en stor del undersøkelser. Ottar fra Hålogaland 

nevner ikke fiske med et ord. Det var vel så dagligdags at det ikke var noe 

å nevne for kong Alfred. I Hymeskvedet i den eldre Edda beskrives en fiske

tur med Tor og jotnen Hyme, der Tor får Nlidgardsormen på kroken. 

Sildefiske med not finnes dessuten omtalt i sagaen om Øyvind Skaldespiller 

og i Egilssagaen, og i Snorres Edda beskrives et notkast i fortellingen om 

Lokes flukt (Nordgaard 1908, s. 113 og 114). 

Etter vår nåværende kunnskap synes de fleste kysttuftene å være yngre 
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enn vikingetid, og de hører trolig hjemme i tidlig middelalder. Mange tuf

ter sammen eller i rekker slik som på Hvaler, på Sandøya, Geitholmen og 

andre steder tyder på at vi har å gjøre med et større fellesskap og en fastere 

organisasjon bak sesongfisket. Vi får vær. Det gammelnorske «ver» forklares 

som et sted ved havet dit folk søker for fangstens skyld (selvær, fiskevær, 

eggvær, sild vær og utvær) (]. Fritzner, 1954). De mange øynavnene med 

dette suffikset tyder på at det har vært mange vær også sør for Stadt: Geit

holmen kalles Frøyvær i gamle dokumenter (Bergset 1972, s. 3) og sør for 

Frøya i Askvoll kommune finner vi f. eks. Moldvær, Værlandet (og Bu

landet), og i Hordaland finnes Glesvær, Espevær, Rørvær osv. 

Den virkelige økonomiske betydningen av fisket og da særlig etter torsk 

og sild har først kommet da samfunnet var så godt organisert at det kunne 

opprettes et behandlingsapparat og et omsetningsapparat for fisken. Det har 

foruten folk til å fiske (båter og utstyr) krevet folk til flekking og salting, 

opphengning og nedlegging, salt i store mengder, tønner etc. samt både 

handelsorganisasjon og handelspolitikk. 

Konklusjon 

De tidlige kysttuftene som går tilbake til merovingertidjvikingetid må reg

nes som sesongbosteder for bønder som skulle fiske til husbruk, dvs. fjære

menn. Denne aktiviteten har holdt seg helt frem til forrige århundre, men 

endel av de yngre tuftene i Sør- og Vest-Norge har muligens tilhørt fiskevær 

eller fiskeleier der aktivitetene i sesonger kan ha vært organisert og inn

rettet på et fiske mere til salg og eksport enn til husbehov. Studier av skrevne 

kilder vil kunne hjelpe til å skaffe sikrere opplysninger her. Trolig har det 

vært sild, torsk, sei og kanskje flyndre som har dannet grunnlaget for byg

gingen av husene på ytterkysten. 

Vi står ved begynnelsen til et nytt forskningsfelt der mange sider ved 

samfunnet i vikingetiden og den tidligste middelalder kan klarlegges. Det 

trengs derfor arkeologiske undersøkelser av tufter på ulike lokaliteter i for

skjellige deler av landet, og det trengs samarbeide med historikere og natur

vitenskapsfolk for å kunne utnytte materialet maksimalt og derved øke vår 

viten om samfunnet i en brytningstid. 
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Summary 

Fisher or farmer? Invest?:gations of housegrounds on the outer coast 

One of the most characteristic features of Norway is the long and rugged 

coastline. Outside the mainland lie islands of varying sizes and in between 

runs a marine highway, the country's most itnportant traffic artery since 

man took possession of this land. 

The protective barrier of islands against the destructive pm,vers of the 

open sea is lacking only along a few streches of the coast. The islands them

selves vary in size from tiny barren islets to large fertile pieces of land, 

and their itnportance \Vith a view to the pre his tory and his tory of Nor

way also varies greatly according to their natural resources and their 

location. 

Apart from Jæren the coast and the outer islands have never had much 

to offer in the way of fertile soil, and agriculture therefore is only a part 

of a complex economic picture. Agriculture was the unstable factor which 

easily could fail, while the sea gave a safe outcome of fish, seals, stnall 

whales, seabirds, eggs and down, and seaweed. In addition seawater is the 

only domestic source of salt we have. 

On the inner islands and in the inner fiords cattle and cerealgrowing 

\Vere the most itnportant economic factors while the access to tnaritime pro

ducts were more restricted. 

But because the distance between these t\-vo economic zones is relatively 

short, there has been possible for the same people to exploit both the mari

time and rural resources. Another possibility is that different groups of 

people on the coast and in the fiords have based their existence on the 

different resources, which again would lead to lively contacts between coast

and fiord-people. 

In spite of the economic advantages of the coastal areas, the coastal cul

ture has played a very subordinate role in the archaeological research and 

it has been viewed more or less through «an agriculturist's eye». This is 

particular ly evident where the society of the Late Iron Age is concerned. 

This is mostly due to lack of an archaeological material related to coastal 
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activities. Looking at the gravefinds one is lead to believe that fishing was 

no occupation for the well-to-do Viking period farmer. 

For two or three generations there has been known, mostly locally that 

on the mainlandside og several of the outer, small and barrens islands along 

the coast were traces of settle1nents in the form of housegrounds and paral

lell rows of stones leading into the water where boats obviously have been 

dragged ashore. Many of the islands are uninhabited and no tradition about 

settlements are known. But both on several islands on the coast north of Ber

gen and outside Sunnfiord these settlements have been connected with «the 

fiordmen». According to a Norwegian dictionary from 1646, fiordmen are 

fanners living in the fiordvalleys who come out to live on the coast and 

fish during the good seasons. 

The access to the outer islands is to-day rather difficult which has resulted 

in the fact that they are rearly visited by archaeologist. The housegrounds 

were therefore believed to be modern since the fiordmen have opera

ted up till the beginning of the present century. Due to an interested 

a1nateurarchaeologist material .. was produced to show that these settle

ments must at least be Early Nlediæval and possibly date back to the Viking 

Period. 

In the co ur se of the years l 971-l 97 4 o ne houseground on the is land 

Risøya and parts of another on the island of Sandøya both lying southwest 

of Bergen have been excavated. At the same time similar housegrounds 

have been registered on the Hvaler-islands in the Oslo-fiord, on the islands 

Utsira and Vestre Bokn in Southwestern Norway, on serveral islands near 

Bergen and on the island Frøya outside Sunnfiord, and on the islands 

Hahnøy, Kvernøy and Villa in Northern Trøndelag. 

The excavations of the housegrounds have proved these to be founda

tions for wooden houses. They measure 8 x 7 and 6 x 6 ms across, and since 

postholes have till now been missing, the roof must either have rested on the 

walls or the posts have stood directly on bedrock underneath the houses. 

In the middle of the room lie the fireplace with cooking pits. No entrance 

to the houses were found, and it is possible that it was made above the wall 

foundations in the wooden wall itself. 
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The objects found in the houseground at Risøya ·were concentrated in 

the southern half of the building near the fireplace. 

The finds testify of 1naritime activites and consist of sinkers of soapstone, 

iron fishing hooks, small whetstones of slate, fireflints, one iron strike-a-light, 

cooking pots of soapstone and iron boatnails. No spindle·whorls or loon1-

weights "''vhich could indicate fe1nale occupation were found. 

The objects have few parallells in the material fron1 the Late Iron Age 

apart frmn sherds of hetnispherical bowls of soapstone. But we don't know 

when this type was replaced with others. Both at Bryggen in Bergen and 

at the 1nediæval 1narket-place at Borgund, Sunnmøre which date back to 

the earl y Il th. century the dominant vessel type of soapstone is one with 

straighter walls than the hetnispherical kind and with a ridged riln with 

a protuberance on the inside. 

Four C-14 datings have given values ranging from the early Niigration 

Period to the early Viking Period, but there is nothing in the find material 

to confirm the earliest datings. 

The conclusion which follows is that both the houses at Risøya and 

Sandøya were built smneti1ne during the Late Iron Age and were in use 

sometime into the 11th. century A.D. 

Analyses of the osteological material which mostly consisted of minute 

fragments come from the fireplace and show that people living in the house 

bad caught cod, herring and pollack. But apart from one rib fragtnent of a 

sheep or goat, the few 1namn1al bones recognizable "''vere all frmn the lower 

parts of the legs. The islands give grazing possibilities for sheep, but hardly 

for bigger domestic anin1als like pigs and cows. Together with bones from 

deer and raindeer they probably represent meat brought to the island for 

consutnption. 

The interpretation nearest at hand is that the housegrounds excavated 

have been huts for farmers frmn the fim·ds who ca1ne to the outer coast 

during winter and early spring to fish when hen·ing and cod "'vere plentiful 

to supple1nent the fann products for consumption on the fann. 

Registration of the housegrounds on different islands along the coast 

proves that there excists several types dating frmn different periods. Some 
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are rectangular, but most of them are square and lie together in clusters 

along the beach often in or in direct contact with a ridge of glacial boulders. 

Trenches have been made in a few of them and revealed a very thin culture 

layer with few finds. But so little has been done in the way of excavation 

that our knowledge on this point is very meagre. 

TTaditionally some of these clusters of housegrounds are connected with 

mediæval heTring-fisheries. To be able to exploit the herring 'With a vie1v 

to export a strong organization and cooperation weTe necessary. Vessels and 

people to fish were needed, as well as people to split, dry or salt the fish, 

import of salt, fabrication of barrels to store the herring etc. This kind of 

strong organization seems to have been impossible in the Norwegian society 

of the Viking period when the King was not yet a central power, and fishing 

was therefore 1nainly to supplement the farm products for general con

sumption. 

Consequently the oldest housegrounds which seem to lie more isolated can 

be connected with this kind of fishing on a private basis. The clusters of 

housegTounds, hm,vever, seen1 to belong to a later date with a 1nore advanced 

society and when the national economic aspect of the fisheries was the 1nost 

impoTtant. 

The investigations of the housegTounds on the outer coast have actually 

posed more problems than they have solved. vVhat is needed now is a 

cooperation between archæologists, historians and natura! scientists in order 

to unravel more knowledge about the Norwegian society in the transitional 

period between the Viking Period and the Early lVfediæval Period. 
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Perry Rolfsen 

NAR OG HVOR OPPSTOD DET SPANN

FORMETE KARET? 

Det spannformete karet er en typisk norsk keramikkform. Utenfor Norge 

kjenner en til sammen bare 8 eksemplarer fordelt på Jamtland, Medelpad, 

Varmland og Bohuslan (Stenberger 1964). Karet forekommer særlig på Sør

vestlandet, men det fins også langs hele kysten nord til Troms fylke og i 

indre strØk av Sør-Norge. En har regnet med at denne keramikktypen opp

stod i det 4. århundre e. Kr. og gikk ut av bruk omkring år 600. 

Disse karene skiller seg ut fra samtidige keramikkgrupper ved sin form, 

dekor og gods. Karveggen er nærmest rett eller svakt buet inn mot bunnen. 

~1unningsranden er utbrettet eller fortykket. Det er bare kjent ett kar med 

hank. Høyden varierer fra ca. l O til ca. 50 cm. 

Dekorasjonen er rik og variert og består av kamstrøkne eller stemplete 

mønstre. Det er ikke vanlig at 2 kar har likt dekorasjonsskjema, og uornerte 

kar er sjeldne. Flere kar er dessuten dekorert under bunnen. 

Godset er spesielt karakteristisk for gruppen. Det består av kleber, asbest, 

kloritt, talk og i bare liten utstrekning av leire som er den alminneligste 

tilsatsen i andre samtidige kargrupper. Det er et viktig moment at dette 

godset lot seg reparere hvis det oppstod sprekker eller hull, noe som ikke 

var mulig med leirkar. Noen kar viser merker etter lapping med påklinte 

klatter, jernbånd eller jernstifter. 

Det er påvist konsentriske sirkler i bunnen av flere kar. Sirklene minner 

om årringer i tre. På innsiden av karveggen fins dessuten ofte vertikale 

striper og furer. Ut fra dette er det grunn til å tro at mange kar er laget 

over en tre blokk (Bøe 1931: 171 ). 

Det spannformete karet forekommer ofte i graver og hustufter, og tilsam

men foreligger flere tusen hele og fragmentariske kar. At dette karet fins 
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i et så stort antall og at det opptrer sammen med metallgjenstander i graver, 

gjør det til en kronologisk ledeform. 

I sitt store arbeid mn jernalderens keratnikk i Norge sier Johannes Bøe: 

«Efter fundfordelingen idag ser det ut til, at typen tnå være opstått i Roga

land. Et begrenset antall kar av gammel type finnes allerede på et tidlig 

tidspunkt østover til Båhuslen og nordover til lVIøre, enkeltvis til Trønde

lag. I femte århundre øker fundmassen sterkt, særlig i Agderfylkene og 

Bergensfylkene. Typens egentlige blomstringstid er dog sjette århundre og 

særlig dette århundres midtre del, da det frembringes en fin, tynnvegget 

vare 1ned en gjennetngående rik og stnakfull ornering. I denne tiden ser det 

ut son1 om produksjonen har sitt hovedsete i strøket Hardanger til Sogn, 

særlig da på et senere tidspunkt.» (Bøe 1931: 202.) 

Ifølge Bøe er de spannformete karene oppstått i begynnelsen av andre 

halvpart av 4. århundre i Rogaland, hvor også de fleste karene av de eldre 

typene fins i pottemakerstrøket nord på Jæren. Sannsynligvis har trespann 

vært modell for formen. Til å begynne tned ble det her arbeidet på tradi

sjonell vis i forming og dekorasjon og med den godsblandingen en kjente, 

nemlig leire. lVIen snart gikk en over til å bruke en annen tilsats: Knuste, 

talkholdige bergarter, kle ber, as best osv. (Bøe 19 31 : l 7 O). 

Bøe bygger sitt resonnement på 15 kar, hvorav 14 er fra Rogaland, det 

fetntende fra Sunnhordland. Denne kargruppen har sylindrisk form og er 

fran1stilt av leire og sand (fig. l). Bøe daterer gruppen til siste halvdel av 

4. århundre. Helt avgjørende for Bøes nedre dateringsgrense av kargruppen 

til omkring år 350 er en grav fra Kvassheim, Ogna i Rogaland (B. 5299). 

Bøe bygger her særlig på en funnkombinasjon av 3 sterkt opplØste bronse

spenner som ble tegnet og bestemt in situ av Gabriel Gustafson. Det har 

ikke lykkes meg å gjenfinne disse spennene, men vVencke Slomann har 

studert dem og meddelt meg at Bøes datering synes rimelig, «Stufe C3». 

Det er på det rene at denne kargruppen går tilbake til 4. århundre, men 

ingen av karene synes å være fra tiden før ca. år 350. De fleste ligger nær

tnere år 400. Noen tilfredsstillende løsning på problemet om når og hvo'l· 

den spannfonnete keramikken oppstod, synes ikke Bøe å gi. 

Dersom en kan påvise at spannformete kar forekom før ca. år 350, vil 
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Fig. l. Spannformet leirkar fra Soma, Sandnes i Rogaland. HØyde lO, l cm. 
Foto: Ørnulf Hjort-SØrensen. 
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grunnlaget for Bøe's resonnement om at de spannformete karene er opp

stått av sylindriske leirkar falle. 

Et viktig funn i denne sammenhengen er den kjente kvinnegraven fra 

Kjorstad, Fron i Oppland, hvor det blant annet foreligger et spannformet 

kar som Bøe uten nærmere begrunnelse daterer til 4. århundre (Bøe 1931: 

178), (fig. 2). Bjørn Hougen har datert Kjorstadgraven til tidlig 4. århundre 

og begrunner det med at den store spennen er en sen avledning innen 

Almgren gruppe VII, og at et helt identisk glass er funnet sammen med 

våpen av Nydamformer på Tveitane i Brunlanes (Hougen 1929: 120). 

Hans Jiirgen Eggers har tidfestet funnet til «Stufe C2», dvs. ca. 200-300 

e.Kr. (Eggers 1951: 71). På bakgrunn av en omfattende analyse av norsk 

og europeisk yngre romertidsmateriale er W encke Slo mann kommet fram 

til at grensen mellon1 «Stufe C2 og C3» trolig ligger etter år 31 O, men før 

år 350, dvs. omkring år 330. Slomann har meddelt at hun setter Kjorstad

graven til siste fase av C2. Det er her ikke mulig å ta opp til drøfting de 

kompliserte spørsmålene som reiser seg ved fastsettelsen av et så finkrono

logisk skille. Det skal imidlertid nevnes at i Kjorstadfunnet er det intet 

annet enn det spannformete karet som tyder på en datering til tiden etter 

år 350. 

Det viktige i denne sammenhengen er at Kjorstadgraven er eldre enn 

den nevnte graven fra K vassheim. Da skulle det spannformete karet fra 

Kjorstad være eldre enn det spannformete leirkaret fra Kvassheim, og føl

gelig skulle det være et yngre trekk å lage spannformete leirkar enn å lage 

spannformete kar som inneholder chrysotil, glimmer, talk, antigoritt og 

feltspat som Kjorstadkaret (Løberg 1970). Imidlertid er ett kar lite å bygge 

på, men det fins også andre funn med spannformete kar som antyder en 

datering til tiden før år 350, f.eks. et kar fra Blimshaugen på Sunnmøre 

og et kar fra Reve, Klepp i Rogaland. 

På Nord-Kolnes i Sola, Rogaland er det undersøkt 2 nausttufter hvor det 

ble funnet skår av spannformete kar under langveggene. Opptaket av 

naustene er datert til andre halvdel av 4. årh. e. Kr., og funnforholdene til 

skårene under veggene gjør at de neppe kan være noe særlig yngre enn 

år 350 e.Kr. (Rolfsen 1974: 72-73). Disse funnene indikerer også at det 
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Fig. 2. Spannformet kar fra Kjorstad, Fron i Oppland. HØyde 12 cm. 
Foto: Ørnulf Hjort-SØrensen. 
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spannformete karet har oppstått før de hittil eldste, sylindriske leirkarene. 

I tillegg kommer at flere av de 15 ovennevnte leirkarene som Bøe bygde 

sitt resonnement på, er fra mnkring år 400. Etter at Bøe skrev sin avhand

ling, er det undersøkt flere graver som har inneholdt sylindriske leirkar. 

Det kan her nevnes at en grav fra omkring år 400 på Veie, Voss i Horda

land inneholdt blant annet to rikt dekorerte spannformete kar og et sylin

drisk leirkar uten asbest- og kleberinnblanding (B. Il 623). Det synes 

således klart at denne type sylindriske leirkar også har vært brukt i det 5. år

hundre. 

Det synes derfor å være mer naturlig å se de sylindriske leirkarene smn 

en etterlikning i leire på spannfonnete kar og at denne gruppen har ut

viklet seg lokalt på Sørvestlandet hvor den spannformete karproduksjonen 

stod sterkt. 

Hvorfor er denne finkronologien viktig? Den spannfonnete keratnikken 

har mer enn noen annen kargruppe blitt brukt til datering av kretsanlegg, 

gårdsanlegg, naust og graver. Dateringen av disse fornminnene hviler i 

mange tilfelle utelukkende på de spannfonnete karene. Det er derfor av 

stor betydning å få fastslått den nøyaktige kronologien for kargruppen. Der

som den allerede opptrer omkring år 300 e. Kr., vil det medføre at den 

kraftige funnøkningen som en mener forekommer i andre halvdel av 4. år

hundre i Sørvest-Norge, kan ha strukket seg over et lengre tidsrom. 

Spørsmålet melder seg mn hvor de spannfonnete karene har sin opprin

nelse. Allerede i 1941 hevdet Gutorm Gjessing at den spannformete kera

mikken på Sørvestlandet kan være oppstått som en følge av påvirkning fra 

asbestholdig keramikk i den nordnorske fangstkulturen (Gjessing 1941: 

323-324). 
Ifølge Jens Storm lVIunch, som sist har behandlet asbestkeramikken i for

hold til de spannformete karene, kjenner vi ikke i detalj formen på veide

kulturens asbestkeramikk i Nord-Norge, men av skårene framgår det at 

veggene synes å ha vært ganske rette, muligens har de også hatt flat bunn. 

Formen kommer da meget nær opptil den spannformete. lVIunch konklu

derer imidlertid med at utviklingen av denne kargruppen neppe skyldes 

114 



påvirkninger fra den eldre asbestkeramikken i Nord-Norge (lVlunch 1962: 

36-37). 
Dette reiser spørsmålet om det fantes asbestkeramikk på Sørvestlandet 

tør de spannformete karene oppstod. I Rogaland er det i de siste årene 

dukket opp skår av flere kar med grov asbestinnblanding. Et viktig kar er 

funnet i en gravhaug på gården Underberge i Forsand, Rogaland. Karet har 

en sterk innblanding av grovfliset asbest og mye kleber. Sammen med karet 

ble det funnet skår av andre leirkar som kan være fra keltertid eller eldre 

romertid. Det lå også noen skår av kleberkar av keltertidstypen blant kera

mikken. Asbestkaret er sannsynligvis fra eldre romertid. 

En annen antydning om at en her har brukt asbest før den spannformete 

keramikken opptrådte, er at det på steinalderboplasser fra Sørvestlandet og 

Møre er funnet asbestfibrer og keramikkskår med asbesttilsetning. Dessuten 

er det i noen røyser på Vestlandet funnet leirkar med asbestinnblanding. 

Det er imidlertid vanskelig å datere disse leirkarene, men en kan ikke ute

lukke at et par av dem er fra bronsealderen. 

Dermed skulle det være dekning for å anta at en også på Sørvestlandet 

har kjent til asbesten lenge før det spannformete karet ble produsert, men 

det er vanskelig å si noe om en bygde på eldre tradisjon i utviklingen av 

denne kargruppen. 

Som vi har sett, forekommer det hittil eldste påviste spannformete karet 

utenfor Sørvestlandet. Konklusjonen blir at det i dag ikke foreligger sikre 

holdepunkter i det arkeologiske materialet for å hevde at det spannformete 

karet er oppstått på Jæren. 
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In this article the author discusses where and how the typically Norwegian 

bucket-shaped pot originated. This chronologically characteristic type is 

almost cylindrical in form; the ware consists of soap-stone, asbestos, chlorite, 

tale and a very small proportion of clay. 

Jo hann es Bøe considered that this type of vessel originated in Jæren, 

Rogaland about A.D. 350. According to hin1, the ware originally consisted 

of only sand and clay. South-western Norway has yielded several clay vessels 

containing an ad1nixture of soap-stone and asbestos; these date from the 

Bronze Age, the Celtic Age and the Early Roman Age. Several of the cylin

drical clay vessels on ·which Bøe's argu1nent is based date from about A.D. 

400. The author therefore considers it more likely that these cylindrical 

clay vessels represent clay imitations of bucket-shaped pots. He concludes 

that these bucket-shaped pots were first made in about A.D. 300, and that 

we have no secure evidence for maintaining that they originated in Jæren. 
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Egil LVIikkelsen 

KASIN-GRAVEN, EN STRIDSØI{SGRAV FRA 

YNGRE STEINALDER I HEDDAL, TELEl\1ARI{ 

Tradisjon og diffusjon 

Sikkert påviste graver fra steinalderen er sjeldne i Norge. Vi kjenner ingen 

graver som med sikkerhet kan sies å tilhøre eldre steinalder, selv om vi fra 

Vest-Norge har graver i huler og hellere som kan være så gmnle, f.eks. 

skjelettet av en gutt fra Vistehulen ved Stavanger, (Fiirst 1909). Flertallet 

av disse gravene er imidlertid fra yngTe steinalder og senere perioder (Hagen 

1967: 97-98, Bakka 1973: 112). 

Funnene fra sydnorsk neolitikum kjennes vesentlig fra boplasser og som 

løsfunn. Blant løsfunnene er det antagelig et stort antall som egentlig 

skriver seg fra graver, men dels mangler opplysninger om funnforhold, dels 

er det usikkert hvilke kriterier en skal legge til grunn for å hevde at en har 

å gjøre med et gravfunn. Nettopp uenigheten når det gjelder valg av kri

terier gjør at forskjellige arkeologer opererer med nokså forskjellig antall 

graver fra neolitisk tid i Norge (sml. f. eks. Hinsch 1956 og lVlahner 1962 

angående norske stridsøksgraver). 

Innen traktbegerkulturen i Norge regnet Erik Hinsch med en megalitt

grav, nemlig graven fra Skjeltorp i Skjeberg, Østfold (Hinsch 1955: 16-17). 

Ellers presenterer han 7-8 nogenlunde sikre jordgraver fra tidlig-neolitisk 

tid og ytterligere 17 mulige gravfunn fra samme periode (op.cit.: 19 flg., 

161-162). Fra mellom-neolitisk traktbegerkultur regnet han kun med ett 

gravfunn (op.cit.: 76). Nå kan en del av de funnene som Hinsch regnet til 

tidlig-neolitisk tid, pga. innholdet av tynnakkete økser av flint og bergart, 

dateres til eldre halvdel av mellom-neolitisk tid (Becker 1958). Dessuten er 

det nok mulig å hevde at minst 2-3 av de gravfunnene Hinsch regner som 

sikre ikke står for en strengere kildekritikk. Likevel kan vi regne med minst 

6-7 relativt sikre gravfunn fra norsk traktbegerkultur, alle fra Oslofjord

området. 
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Et lignende antall, nemlig 6 sikre gravfunn, kjenner vi i dag fra strids

økskulturen i Norge. Disse skal jeg omtale mer utførlig senere. 

Fra siste del av yngre steinalder, sen-neolitisk tid, kjenner vi nå 18 helle

kister hos oss (Gjessing 1945: 428 oppgir antallet til 13). I tillegg kommer 

en rekke funn eller funnk01nbinasjoner som kan skrive seg fra graver, -

enkle jordgraver, graver under røys eller ved en stor stein (Gjessing 1945: 

432 flg.). Å angi noe antall for disse er forbundet med stor usikkerhet. 

Ved de aller fleste gravfunn fra yngre steinalder vet vi svært lite om 

gravenes utforming. Blant de 6 kjente stridsøksgravene våre er imidlertid 

3 blitt etterundersøkt av arkeologer (Gjessing 1942, Hinsch 1950, Gaustad 

1958), og fra disse har vi ganske detaljerte opplysninger om tidens grav

skikk. En av disse, en grav fra Kasin under Tovsrud i Heddal, Telemark, 

er det iår 25 år siden kom frem i dagens lys, etter vel 4000 år i glemsel. Jeg 

skal her omtale dette funnet. 

I mai 1949 holdt Andreas A. Kasin på å grave ut tomt til nytt hus på 

gården Kasin under Tovsrud, Heddal i Telemark. Da Kasin skulle utvide 

tomten 2 1n mot nord, støtte han på en tydelig grop med løs grusjord som 

fyllingsmasse. Her fant han først en båtøks, siden en hulegget flintøks. 

23. mai 1949 kom det tnelding til Universitetets Oldsaksamling i Oslo 

om funnene; arbeidet på tomten ble foreløpig stoppet, og allerede samme 

dag ankom Erik Hinsch til stedet for å foreta etterundersøkelse. Det var 

klart at en her sto overfor en grav fra yngre steinalder tilhørende stridsøks

kulturen. 

Da Hinsch kom til stedet var selve graven på det nærmeste utkastet. Ut

gravningen besto derfor i å fjerne restene av fyllmassen i den avlange gropen 

slik at denne kunne frilegges fullstendig og måles opp. (Fig. l, 3.) Under 

dette arbeidet ble det ikke funnet flere oldsaker og heller ingen tegn til 

skjelettspor. 

Deretter ble den jorda som Kasin allerede hadde fjernet fra stedet under

søkt ved hjelp av solling, først og fremst jorda fra utvidelsen av tomten. 

Ved dette arbeidet ble det funnet 25 leirkarskår og en «kornknuser» av 

kvartsitt. 

I topografisk arkiv i Universitetets Oldsaksamling, Oslo, foreligger det i 

118 



Fig. l. StridsØksgraven fra Kasin i Heddal etter ettergravningen. 
Foto: Erik Hinsch. 

dag innberetning, foto og plantegning fra Hinsch's undersøkelse av Kasin

graven. Funnet er avbildet og kort omtalt i hans avhandling mn «Yngre 

steinalders stridsøkskulturer i Norge» (Hinsch 1956: fig. 59, s. 94 og s. 93). 

Grav-en er også tatt med i lVIalmers avhandling «] ungneolitische Studien» 

(Grab 238, lVlalmer 1962). Funnet er imidlertid ikke presentert slik det for

tjener, planen over graven er f. eks. aldri blitt publisert. Dessuten er det 

nå, etter at lVlalmers arbeide kom, lettere å studere Kasin-graven i en større 

sammenheng. 

For tiden arbeider forfatteren i et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt 

hvor hovedmålsetningen er å undersøke det eldste jordbruket i Telemark. 

I denne forbindelse er alt steinaldern1ateriale fra Telemark gjennomgått, 

og på denne bakgrunn er det 1nulig å sette Kasin-graven inn i en lokal sam-
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menheng. Cand. real. Helge I. Høeg, pollenanalytiker i prosjektet, har ana

lysert en prøveserie fra Sauarmyr, Sauar, Heddal, 8 km vest for Kasin, og 

det er samlet prøver for pollenanalyse ved Solbergtjern, bare ca. 900 m 

nordøst for Kasin. Når resultatene av disse pollenanalyser foreligger, vil en 

bedre kunne vurdere den økonomiske bakgrunn for Kasin-graven. 

Kasin er et bruk utskilt av gården Tovsrud nedre i Heddal, 6-7 k1n 

nordvest for Notodden by. Hele denne delen av Heddal er vid og åpen 1ned 

slake lier opp til skogen og fjellområdene omkring. Selve dalbunnen er flat 

og består mest av store sandmoer; i dalsiden 1not nordøst består jordene 

mest av tung leirjord, avbrutt av partier 1ned grus- og sandjord. Ved Tovs

rud er dalen på det videste. De store gårdene ligger omtrent 1nidt i den 

sørvest-vendte hellingen, øverst i lia, oppunder skogkanten ligger flere Inin

dre plasser. Sand og grusjord er fre1nherskende her oppe. Funnstedet for 

graven ligger like ved eller straks nedenfor den marine grense (ca. 153 m 

o.h.), på en grushaug oppe i lia. Terrenget her heller først bratt ned fra 

skogkanten, grusavleiringen danner så en liten flate eller forhøyning som 

igjea faller bratt ned mot sørvest. På begge sider av haugen går slakere sig 

nedover lia, i den østlige av detn renner en liten bekle (Fig. 2.) Fra funn

stedet har en vid utsikt utover dalen. (Terreng-beskrivelsen er stort sett 

basert på Hinsch's innberetning.) 

Kasin har tidligere vært beitemark, men det kan ha vært foretatt en enkel 

overflatedyrking her i eldre tider. Først i sen tid er marka, som er nokså 

steinholdig, ryddet for mer omfattende dyrking. 

Graven, en flatmarksgrav, hadde form av en avlang grop, ca. 2,5 m lang 

og ca. l m bred, orientert NN Ø-SSV. De nøyaktige mål kunne ikke fast

slås fordi enden av graven mot SSV var fjernet før etterundersøkelsen, og 

veggene og fyllmassen i graven var delvis hakket løs. Gravens form var noe 

uregelmessig, den var noe bredere i SSV enn i NNØ (se fig. 3). Bunnen har 

ligget 60-65 cm under nåværende overflate, før oppdyrkingen antagelig ca. 

70-85 cm dypt. Sidene og bunnen har delvis vært foret med små stein; disse 

ligger imidlertid for det 1neste i naturlig leie og har ikke karakter av egent

lig steinpakning. Heller ikke ser det ut til at gropen har vært fylt med en 

regulær steindynge, 1nen av grus som i graven skilte seg ut ved at den var 
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Fig. 2. Flyfoto som viser funnstedet for Kasin-graven (sirkelen) i Heddal og de nærmeste 
omgivelser. Foto: Nor-Fly AjS. 
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Fig. 3. Plantegning av stridsØksgraven fra Kasin u. Tovsrud, Heddal, Telemak. Funnene 
er inntegnet etter finnerens anvisning. Den stiplete linjen markerer gravens overkant, 
den prikkete linjen bunnen av graven. A: striclsØksen, B: flintØksen, C: antatt plassering 

av leirkaret. (Rentegnet etter Hinsch's originaltegning.) 
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Fig. 4. StridsØks av type Hurva lb fra Kasin-graven. Øksens lengde er 21,3 cm. 
Foto: L. Smestad, Universitetets Oldsaksamling. 

påtagelig løsere enn undergrunnen. Det ble ikke konstatert spor av skjelett

rester, kull e. l. 

Gravgodset består av en båtøks, en hulegget flintøks, skår av et snor

ornert leirkar, muligens også en «kornknusen> av kvartsitt (fig. 4-7). Etter 

Andreas A. Kasins beretning lå de to øksene litt nord for midten av graven, 

på bunnen av denne. Båtøksen lå med undersiden opp og eggen vendt mot 

sørvest, flintøksen lå på tvers av denne 1ned den hulslipte flaten ned og 

eggen vendt 1not øst. Øksene er forsøkt innlagt på plantegningen, fig. 3, 

men deres plassering er selvsagt ikke helt nøyaktig. Leirkaret må ha vært 

plassert i SSV-enden av graven, som altså var delvis ødelagt før etterunder

søkelsen. 

Om «kornknuseren» har ligget i graven, er det ikke mulig å avgjøre. 

Den ble funnet ved solling av den bortkjørte jorda fra et større område av 
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Fig. 5. Hulegget tykkbladet flintØks fra Kasin-graven. 
Lengde av Øksen: 14,7 cm. 

Foto: L. Smestad, Universitetets Oldsaksamling. 

tomten. Hinsch anså det likevel for 1neget rimelig at den hadde hørt 1ned 

til gravgodset. 

Gravfunnet fra Kasin inngår i det store funnkomplekset som kalles svensk

norsk stridsøkskultur. Ofte har det vært diskutert hvorvidt stridsøkskul

turene representerer innvandrete grupper eller on1 de har sin bakgrunn i 

eldre lokale grupper. Etter 1nin 1nening er det de senere år lagt fre1n av

gjørende indisier for at den siste løsningen er 1nest trolig. Det gjelder i 

første rekke lVIalmers studier over stridsøkskulturen i Sverige, der han viser 

hvorledes traktbegerkulturen og stridsøkskulteren har sin hovedutbredelse 

i de sam1ne mnråder, nemlig i de beste jordbruksområdene (~;Jalmer 1962: 

691 flg.). Knokler i svenske stridsøksgraver tyder på at sauehold var av be

tydning (op.cit. Tab. 99, s. 800), og kornavtrykk i keramikken viser at sær

lig bygg har vært dyrket i stridsøkskulturen (op.cit.: 803 flg.). 

Tidligere antok en at stridsøkskulturene representerte nomadefolk hvor 

husdyrholdet var viktigste næringsgrunnlag, 1nens traktbegerkulturen i mel

lom-neolitisk tid la større vekt på korndyrking. Dette mente en skulle kunne 

forklare eksistensen av to forskjellige, samtidige grupper, til dels innenfor 

de sa1nme områder (Becker 1954: 143 flg.). 
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Fig. 6. Rekonstruksjonstegning av leirkaret fra Kasin-graven (Malmers gruppe A : 2). 
Tegning: Tone Strenger. 

Det er ikke gjort sikre kryssfunn som kunne bekrefte at traktbegerkul

turen og stridsøkskulturene var samtidige (sn1l. Becker 1954: 93-95), -

tvert i mot: Det foreligger i dag en serie C14-dateringer fra Danmark, særlig 

Jylland, som viser at den jyske enkeltgravskulturen - og trolig også den 

svensk-norske stridsøkskulturen, smn er samtidig med den jyske (Becker 

1954: fig. 36, s. 124) - følger umiddelbart etter traktbegerkulturen, uten 

noen påviselig overlapping (Tauber 1972). 

l\,falmer tilbakeviser punkt for punkt de argumenter som har vært an

vendt for å vise at stridsøkskulturen skulle representere innvandring av nye 

folkegrupper (l\!Jalmer 1962: 677 flg.). Heller ikke i det antropologiske 

materialet finner en støtte for denne teorien (op.cit.: 808 flg.). 

Istedet antar l\!Jalmer at stridsøkskuhurens opptreden betyr spredning av 
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Fig. 7. «Kornknuser» av kvartsitt, funnet ved solling av jord fra utgravningen av tomt på 
Kasin. Det er usikkert om den tilhØrer graven. - Målestokk 3 : 4. 

Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 

en ny religion, muligens knyttet til sosiale og økonomiske endringer (op.cit. 

808 flg.). 

Det er særlig innenfor det strenge gravritualet en kan spore de omtalte 

religiøse endringer: 

Den døde ble lagt i en 2,2-3 m lang grop, i hockerstilling, liggende på 

venstre side. «Normalorienteringen» for de svensk-norske stridsøksgravene 

er NNØ-SSV. Det gjaldt strenge regler for gravgavenes plassering. Leirkar 

ble oftest satt ned ved fotenden, men en finner slike også plassert ved hodet. 

Stridsøksen er alltid lagt ned nær hodet, bak nakken eller foran ansiktet. 

Økser og meisler av flint eller bergart ligger i de fleste tilfelle på ryggsiden 

av overkroppen: bak nakken, skuldren eller hoften. Økseggen synes alltid 

å ha pekt vekk fra ansiktet (lVIalmer 1962: 203 flg.). 
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Sammenligner vi dette «normalmønster» for svensk-norske stridsøksgraver 

med Kasin-graven, finner vi 1nange overensstemmelser: Størrelse og orien

tering er den sam1ne (Malmer 1962: 935 oppgir orienteringen for Kasin

graven til «etwa N-S», men Hinsch's gravningsplan, her gjengitt som fig. 3, 

viser en orientering NNØ-SSV). Både stridsøksen og den huleggete flint

øksen lå nærmere NN Ø- enn SSV-enden, - den dødes hode har derfor trolig 

ligget i NNØ, med ansiktet vendt mot ØSØ. Hvis dette er riktig, har strids

øksen trolig ligget på ryggsiden, flintøksen foran den døde, men den nøy

aktige plasseringen av øksene er som nevnt usikker. Leirkaret må ha stått 

ved fotenden. 

Nye religiøse strømninger, muligens i forbindelse med økonomiske og 

sosiale endringer har altså antagelig skapt denne gravskikken som vi finner 

innenfor den svensk-norske stridsøkskulturen, fra Bornholm i sør til Nord

Trøndelag i nord, fra Gotland i øst til Telemark i vest (se kart, l\!Ialmer 

1962: Abb. 67, s. 185). Visse forn1er for stridsøkser, arbeidsøkser av flint og 

bergart og leirkar finner vi utbredt over et lignende område. Hvor stor 

betydning har disse strømninger hatt i Norge? 

] eg skal ikke forsøke å måle dette kvantitativt, - vi skal imidlertid se 

hvilke stridsøksgraver vi i dag kjenner fra Norge. 

Erik Hinsch regnet i 1956 med l l relativt sikre stridsøksgraver i Norge, 

dessuten 20 mulige gravfunn og 3 kistegraver med funn tilhørende strids

økskulturen (Hinsch 1956: 211 flg.). Bare 5 av disse tilsammen 34 graver 

(minst 3 av disse har tilknytning til jysk enkeltgravskultur) godtas som sikre 

gravfunn av lVIalmer. I tillegg er det kommet til ett nytt stridsøksgravfunn 

etter at Hinsch skrev sin avhandling (Gaustad 1958), slik at vi i dag med 

sikkerhet kan regne med 6 stridsøksgraver i Norge, alle tilhørende svensk

norsk stridsøkskultur (Malmer 1962: 150). Til sammenligning kjennes det 

fra Sverige 192 flatmarksgraver og 41 andre graver tilhørende denne kul

turen.-

Her er en tabell som viser Je norske gravene og inventaret i disse (type

betegnelser etter Malmer 1962): 
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Funnsted Orien- Kera- Strids- Økser og Bergarts- Div. 
tering mikk Øks meisler, flint Økser 

Haug. Degernes, Tykkbl. v.l Rette. 
Rakkestad, Østfold B Tynnbl. v.l D 

Borgebund, Råde, Tykkbl. ad. l Rette. Flint-
Østfold NNØ-SSV B:2 C: la Tykkbl. v.G c flekke 

Nordby, Våler, Slipe-
Østfold D:la Smalmeisel stein 

v.l A 

Sannergata, Oslo D:lb Tynn bladet 
v.l 

Kasin u. Tovsrud, «Korn-
Heddal, Telemark NNØ-SSV A:2 D:lb Tykk bladet knuser» 

v.l 

Sem Østre, Snåsa, U be-
Nord-TrØndelag ØNØ-VSV stemb. D:lb 

Alle gravene er flatmarksgraver. Bare Snåsa-graven har sikker steinkon

struksjon. Borgebund-graven er en branngrav (Gjessing 1942, Gaustad 1958). 

Orienteringen er kjent i tre tilfelle, - i to tilfelle tilsvarer den «normal

orienteringen» NNØ-SSV, den tredje graven lå ØNØ-VSV. Tre av gra

vene (de fag1nessig etterundersøkte) inneholdt kermnikk. Keramikken fra 

Snåsa-graven var så forvitret og ødelagt at den ikke kunne bestem1nes med 

hensyn til form og ornamentikk (Gaustad 1958: 71). Leirkarene fra Borge

hund og Kasin, h.h.v. type B:2 og A:2 (etter l\llalmer 1962), tilhører den 

eldste fasen av svensk-norsk stridsøkskultur, - karet fra Kasin er muligens 

noe eldre enn det fra Borgebund. 

3 av de 6 norske stridsøksgravene har san11ne type stridsøks, gruppe D: lb 

eller Hurva lb (JVlalmer 1962: 613 flg.). Fra Norge kjennes det ialt 15 strids

økser i denne gruppen (op.cit.: Tab. 64, s. 630), dvs. at dette er en av de 

vanligste stridsøksfonner i Norge (9,4 ?'o av alle stridsøkser). Stridsøksen fra 

Haug, Degernes tilhører gruppe B = Barrsjo, den fra Borgebund gruppe 

C: la= Sosdala la og øksen fra Nordby D: la= Hurva la. I Norge er det 

funnet h.h.v. 9, 3 og 6 ekse1nplarer av disse øksegrupper (l.c.). Alle disse 

stridsøksene tilhører den eldre delen av stridsøkskulturen, n1en i Norge kan 
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en del av disse også gå ned i den yngre delen. (Malmer inndeler stridsøks

kulturen i 6 perioder, periode 6 tilhører dog stort sett senneolitisk tid, 

Malmer 1962: 633 flg.) 

I 5 av de norske gravene er det funnet arbeidsøkser av flint, i to av disse 

er det funnet to flintøkser og en rettøks av bergart i hver grav. I Kasin

graven og i to andre graver er det funnet tykkbladete huleggete flintøkser 

av Malmers variant l, den vanligste formen innen svensk-norsk stridsøks

kultur, - den forekommer i alle stridsøksperioder. Ellers er det funnet en 

tykkbladet flintøks med hulegg, variant 6, to tynnbladete flintøkser med 

tverregg, variant l, og en smalmeisel med hulegg, variant l, i de norske 

gravene. 

I tillegg til økser og keramikk er det i Borgebund-graven funnet en flint

flekke, i Nordby-graven en 4-fasettert slipestein. «Kornknuseren» skal muli

gens regnes til inventaret i Kasin-graven. 

Ser vi på dateringen av alle de norske stridsøksgravene, kan Kasin- og 

Borgebund-graven samt graven fra Haug, Degernes dateres til eldre del av 

svensk-norsk stridsøkskultur, -periode 1-3. Nordby-graven tilhører antage

lig periode 4-5. Gravene fra Snåsa og Oslo er det vanskeligere å datere 

fordi de mangler bestembar keramikk, og dateringen av øksene i de to 

gravene er ikke entydig. Det vi kan si er at heller ikke disse gravene til

hører den aller yngste fasen av stridsøkskulturen, representert med bl. a. 

stridsøkser fra E-gruppene. (Malmer 1962.) 

Vi skal se nærmere på leirkaret fra Kasin-graven. Det er nylig satt sam

men og tegnet. Ut i fra det som er bevart, kan en rekonstruere nogenlunde 

den opprinnelige form og størrelse, fig. 6. 

Karet har et lys gulbrunt, tett og fast gods, iblandet kvartskorn. Utsiden 

er relativt glatt, innsiden noe mer ru. Karet har utbuete sider med lett inn

knepet hals og svakt utbrettet munningsrand. lVI unningsdiameteren er ca. 

13,5 cm, bukdiameteren ca. y2 cm større. Bunnen av karet kan ikke rekon

strueres, men trolig har det hatt en liten ståflate (sml. Malmer 1962: Abb. l, 

s. 9). Ornamentikken består av 4 rette rundtløpende linjer, samlet to og to, 

rett under munningsranden, - derunder følger to bølgeformete linjer, alt 

utfØrt ved inntrykk av ekte snor. De bølgeformete snorlinjene er nedentil 
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begrenset av en rekke tynne skråstilte streker avsatt med pinne eller grovt 

kaminstrument. 

Malmer kaller denne kera1nikken gruppe A:2, variant l (op.cit.: 10). 

A:2-keramikken finner vi foruten i Kasin-graven, i en flatmarksgrav i Små

land, i en ganggrav i Vastergotland og på boplasser i Sodermanland og 

Halland (op.cit.: 915 flg., Abb. 22, s. 43 og s. 68). (Fordelingen av den øvrige 

A-keramikken fremgår av Tab. 4, s. 49, Malmer 1962.) Et trekk å merke 

seg er det at A:2-keramikken ikke forekmnmer i Skåne - Blekinge, som er 

den svensk-norske stridsøkskulturens hovedområde. Karet fra Kasin-graven 

synes å tilhøre en gotalandsk-norsk leirkargruppe (op.cit.: 67-68). 

Tidligere har det vært sterke tendenser til å se forskjellige neolitiske old

saksformer i Norge, f.eks. stridsøkser, keramikk og flintøkser, som uttrykk 

for innvandringer eller handel (f. eks. Hinsch 1955, 1956). Bildet må nok 

nyanseres adskillig. Malmer regner f. eks. med lokalproduksjon av stridsøks

keramikk (Malmer 1962: 93 flg.). De ialt 10 uferdige og forarbeider til 

stridsøkser i Norge viser at slike Økser også ble fremstilt lokalt, men i til

legg må en regne med en viss øksetransport (op.cit.: 657 flg.). Lignende for

hold gjelder også flintøksene. 

Skal vi summere resultatet av denne sammenligningen mellom Kasin

graven, de øvrige norske stridsøksgraver og svensk-norsk stridsøkskultur i 

det hele, kan en hevde følgende: Det eksisterer svært store likheter innen 

kulturens utbredelsesområde, både i gravskikk og i de enkelte oldsaksfor

mer. Likhetene kan dels forklares ved nye religiøse strømninger, dels ved 

diffusjon av ideer og dels ved handelskontakter. Forbindelser av annen 

sosial art kan også tenkes. Alle disse former for kontakt har som forutset

ning en utstrakt kommunikasjon og gode transportmuligheter. Det er ikke 

nødvendig og etter min mening, heller ikke mulig å forklare de mange lik

heter over store områder som uttrykk for folkevandringer. 

Så litt om den absolutte datering av Kasin-graven. Som jeg har nevnt tid

ligere eksisterer svensk-norsk stridsøkskultur parallelt i tid med jysk enkelt

gravskultur, - herfra foreligger en rekke C14-dateringer av graver til mel

lom ca. 2200 og 1900 f. Kr. Dette tilsvarer tiden ca. 27 50-2 350 f. Kr. i abso

lutt alder, korrigert (se Tauber 1972). Foreløpig lar vi dette få gyldighet 
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også for vårt område. Kasin-graven tilhører periode 1-3 av svensk-norsk 

stridsøkskultur (Malmer 1962: 635), dvs. at graven trolig ligger innenfor 

første del av nevnte tidsavnitt. 

Hvorledes kan Kasin-graven føyes inn i vårt bilde av bosetningen i Tele

mark i yngre steinalder? 

I Heddal (nåværende Notodden kommune) i Telemark kan vi spore tre 

klare konsentrasjoner av funn (hovedsakelig løsfunn) av arbeidsøkser av 

flint tilhørende neolitisk tid. 

l. Ved nåværende Notodden by, i nordenden av Heddalsvatnet. 

2. På gården Løkja (Løken), nabogården til Tovsrud og Kasin. 

3. På gårdene Sauar og Bamle, 5-7 km vest for Løken. 

I alle disse tre områdene er det lettdyrket jord, og jordene ligger lunt og 

solvendt. Fig. 8. 

I tabellen nedenfor er det satt opp en oversikt over alle flintøkser som 

er funnet i de tre nevnte gårdsområder, fra ukjent sted eller fra andre 

gårder i Heddal, og i Heddal totalt. 

Ukjent 
Notodden- LØken- Sauar- sted+ Heddal 

Tinn es Kasin Bamle andre sum 
gårder 

Trakt- TN-MN Il 2 
beger-
kultur lVIN III-V 2 2 2 3 9 
StridsØkskultur 2 l 5 
Senneolitisk tid 2 3 

4 5 4 6 19 

Vi ser av denne tabellen at det er funnet flintøkser fra to eller tre av de 

neolitiske perioder (= «kulturen>) i hvert av de tre gårdsområdene. Det er 

rimelig å anta at disse øksene, funnet i gode jordbruksområder, represen

terer jordbruksbosetning. I så tilfelle går jordbruket tilbake til tidlig- eller 

mellom-neolitisk tid i Heddal. Rekkene av funn fra stridsøkskulturen og 

senneolitisk tid antyder at det er kontinuitet i denne jordbruksbosetningen 

resten av yngre steinalder. Denne hypotesen vil vi imidlertid få testet når 
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Notodden 

........,___.._~_ ... 3 km 

Fig. 8. Lokalkart over hoveddalfØret i Heddal, Telemark. Områder markert med prikker 
viser dyrket jord i dag (området til hØyre er nåværende Notodden by). På de tre gårder 
eller grupper av gårder som er avmerket, er det på hvert sted funnet 4-5 flintØkser fra 
neolitisk tid (se tabellen s. 131). (Fordelingen av dyrket jord: Etter «Produksjonsgrunn-

laget for landbruket», utarbeidet av Jorddirektoratet 1968.) 

pollenanalysene fra området foreligger, og de forskjellige kulturinnslag i 

pollendiagrammene er C14-datert. 

Kartet fig. 9 viser hvor en har funnet stridsøkser og arbeidsøkser av flint 

i Telemark. Som en ser peker området omkring Kasin-graven seg ut som et 

av de mer betydelige innen stridsøkskulturens utbredelsesområde i Tele

tnark. Når funntettheten i Telemark ikke er mer imponerende sammen

lignet f.eks. med bygdene omkring Oslofjorden (se kartene hos Hinsch 

1956), er det trolig at dette særlig skyldes forskjeller i arealstørrelsen av lett

dyrket jord og den topografiske fordelingen av denne jorda (sml. Malmer 

1962: 684 flg. og Tab. 77, s. 685). 

Et bemerkelsesverdig trekk ellers er at de ialt 10 stridsøkser fra Telemark 

(herav l av jysk type) er relativt få i de viktigste funnområdene for flint

økser, mens de ofte forekommer i tilsynelatende mer perifere områder. Fire 

av stridsøksene er halve, avbrutt i skafthullet. Jeg skal ikke her drØfte disse 

forhold videre. 

Det er et topografisk trekk ved Telemark som det er viktig å ha for øye 
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• 1 
112 
[di 3 
~4 
• 5 
~ 6 
... 7 

.... 
N 

t fl t l lit 

Fig. 9. Utbredelsen av en del oldsaksformer tilhØrende stridsØkskulturen i Telemark. 

l. StridsØkser av bergart, 2. Tykkbladete flintØkser med hulegg, lVIalmers variant l og 2. 
3. Tykkbladete tverreggete flitØkser, l\!falmers variant 3. 4. Tykkbladete flintØkser, eggen 
ubestembar. 5. Tynnbladete retteggete flintØkser, Malmers variant 2. 6. Tynnbladete 

tverreggete flintØkser, Malmers variant l. 7. Smalmeisler av flint, tverreggete, 
.M almers variant 2. 
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når en skal vurdere spredningen av forskjellige oldsaksformer, både innen 

stridsøkskulturen og ellers i forhistorien. Det er de mange og lange vassdrag 

som strekker seg sammenhengende langt innover i landet. Dette må ha lettet 

kommunikasjonen og transporten i Telemark og mellom Telemark og om

rådene utenfor. 

Kanskje er det denne kmnbinasjonen av godt jordbruksområde og lett 

adkomst vannveien ut til kysten og ennå videre som er noe av bakgrunnen 

for at vi finner en stridsøksgrav som Kasingraven i Heddal. Etter manges 

mening ligger den i et perifert område i forhold til f. eks. Syd-Sverige. Like 

fullt har folk i Heddal fulgt tidens moter og religiøse strømninger i yngre 

steinalder. 

Sumn~ary 

The Kasin grave) a Battle A.xe grave from the Neolithic jJeriod) 

Heddal in the county of Telemark 

Stone Age graves are rare in Norway. Frmn the Neolithic, we have one 

megalithic grave, 6-7 certain simple inhumation graves of the Funnel 

Beaker culture, 6 Battle Axe culture graves, and a fairly large, undeter

mined num ber of late N eolithic graves. A num ber of stray fin ds from the 

N eolithic per i od must also presumably come from graves. Most of the grave 

finds are from the Oslofjord area. 

This ar tide de als with o ne of the 6 Norwegian Battle Axe graves - from 

Kasin, Tovsrud, Heddal in the county of Telemark. This grave came to 

light when the cellar for a new house was dug out in 1949 (fig. l). Erik 

Hinsch excavated the grave, and the present article is based mainly on his 

report, and on Mats P. Malmer's thesis on the Swedish-Norwegian Battle 

Axe culture (Malmer 1962). 

Kasin lies same 6-7 km north-·west of the town of Notodden, in the 

widest part of the valley of Heddal, where it lies at the top of the slope 

(fig. 2). The grave had been dug in a gravel mound under the flat ground, 
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forming an elongated depression, about 2.5 x l m (fig. 3). No skeletal 

remains were found. The grave furniture consisted of a « boat axe» (battle 

axe) of stone (fig. 4), a hollow-ground flint axe (fig. 5), sherds of a cord

stamp clay vessel which has now been reconstructed (fig. 6) the so-called 

«grain crusher» (fig. 7) may also belong to the grave furniture. 

The grave dates from the early part (~1almer's period 1-3) of the Swedish

Norwegian Battle Axe culture. 

Recent research indicates that we should regard the Battle Axe culture 

as having mainly developed from the Funnel Beaker culture, and that these 

two cultures do not overlap chronologically. Thus they represent two phases 

of the satne agricultural tradition. 

The strict burial ritual of the Battle Axe culture is probably due to a 

diffusion of ne1v religions ideas. The Kasin grave adheres to this strict 

patten1 as it is represented particularly in the graves of southern Sweden. 

The other 5 Norwegian Battle Axe graves are also described: the y have 

all yielded battle axes, two also contained pottery, and only one of the five 

lacks a working axe of flint or stone, the remaining graves containing from 

one to three such axes each. A couple of the graves have also yielded a flint 

blade or a whetstone. 

The pottery from the Kasin grave belongs to ~1almer's group A:2. This 

group is also represented in two graves and on two settlement sites of cen

tral southern Sweden. 

The objects in the Kasin grave tnay have been produced locally, but they 

are just as likely to have been imported from elsewhere. 

Altogether 19 flint axes have been found in the parish of Heddal in Tele

mark. All of them have been typologically dated. They represent the early 

and the late Funnel Beaker culture, the Battle Axe culture and the late 

Neolithic period. At least 13 of these flint axes come from three different 

farm collections in Heddal (fig. 8). Each of these three areas has yielded two 

or three of the above phases of culture. The flint axes tnust represent an 

agricultural population and, moreover, a continuity of agriculture from the 

Earl y or ~1iddle N eolithic per i od to the end of the late N eolithic. This 

hypothesis will be further tested in connection with the projected investiga-
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tion of early agriculture in eastern Norway, the so-called Telemark project. 

Pollen analyses from Heddal form part of this project. 

The distribution in Telemark of battle axes and of Battle Axe culture 

flint axes (fig. 9) shows first and foremo.st that this culture was here closely 

connected with fertile agricultural areas. Moreover, the great number of 

long waterways from the mountains and valleys down to the coast must have 

been used as highways. One of the most important factors responsible for 

the localization of the Kasin grave must presumably be a combination of 

fertile agricultural land with easy access by means of waterways. 
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Helge Irgens Høeg 

EN POLLENANALYTISK UNDERSØI{ELSE 

I SLIDREASEN I VESTRE SLIDRE 

Innledning 

I 1870 ble det oppdaget en bauta med runetegn på gården Einangs grunn 

i Slidreåsen. Den fikk navnet Einang-stenen. Siden er det gjort flere funn 

i omegnen, og flere arkeologer har arbeidet i området. En større og mer 

fullstendig arkeologisk undersøkelse er først blitt foretatt ganske nylig under 

ledelse av førstekonservator Wencke Slomann. (Resultatene av undersøkel

sen er publisert i Viking 1971.) Under dette arbeidet ble det kartlagt et 

stort antall graver. De fordelte seg på et hovedfelt i syd mellom 600 og 

760 m o. h., og et mindre, nordlig felt mellom 770 og 850 m o. h., og dertil 

to røyser på Nordre Tvengehøgd, 894 tn o.h. (se kart fig. 1). Funnene fra 

området faller innenfor tidsrommet 325 til 850 år e. Kr. (Slomann 1971 ). 

Hensikten med den pollenanalytiske undersøkelsen var å gjøre et forsøk på 

å underbygge og supplere de arkeologiske undersøkelsene, idet vi håpet å 

finne spor av en eller flere jorddyrkingsfaser som kunne settes i forbindelse 

med gravfeltet. 

Feltarbeid 

Slidreåsen når opp til ca. 900 m o. h. Bare noen få topper når over dette 

nivået, f.eks. KvithØvd som er 1001 m høy. Berggrunnen består vesentlig 

av fyllittskifer som over hele åsen er dekket av moreneavleiringer. Jorden 

er derfor meget fruktbar (Strand 1951). Skogen er dominert av gran (Picea)) 

men furu (Pinus)) bjerk (Betula)) osp (Populus) og vier (Salix) forekommer. 

I de høyereliggende områdene vokser i tillegg dvergbjerk (Betula nana) og 

ener (]uniperus)) lavere nede gråor (Alnus incana). (For hele artikkelen 

henvises til liste side 00 over latinske og norske plantenavn.) 

Tre prøveserier til den pollenanalytiske undersøkelsen ble innsamlet i 
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o 2 3km 

Fig. l. Utsnitt av Slidreåsen. 1: «Tvengemyren», 2: Slidremyren, 3: «Gaxdbergmyren». 

september 1971 av "'\1\1 encke Slomann, universitetslektor Kari Henningsmoen 

og 1neg. Den første serien er fra «Tvengetnyren», som ligger ved Tvenge

høgda, ca. 900 m o. h. Vegetasjonen på myren består vesentlig av dusk

myrull (Eriophorurn angustifoliurn)) sveltull (SCl:rpus hudsonianus)) små

bjørneskjegg (S. caespitosus)) frynsestarr (Carex rnagellanica)) hvitlyng (An

dromeda polifolia)) tranebær (Oxycoccus quadripetalus)) myrsauløk (Tri

glochin palustre )) harerug (Polygonurn viviparurn )) jåblom (Pærnassia palu

stris)) myrhatt (Cornarurn palustre)) torvmose (Sphagnurn spp.) og andre 

mosearter. 
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Fig. 2. «Tvengemyren». Borepunktet midt på bildet. 

l\1yren er dypest i østenden, 5,58 m ned til den underliggende leiren. 

Prøveserien stamtner herfra (fig. 2), og prøver ble innsa1nlet ned til 6,50 1n. 

l\1Iyren ligger utenfor gravfeltet og utenfor det nåværende seteron1råde. 

Tidligere har det imidlertid ligget setre (heimstøler) her, Tvengestølene. 

Prøveserien er ment å gi et normaldiagratn for området. 

Den andre prøveserien er fra Slidremyren, som ligger nedenfor Slidre

stølene, ca. 720 mo. h. Vegetasjonen på myren består vesentlig av de samme 

artene som på den foregående, dessuten rund soldugg (Drosera rotundifolia)) 

smal sold ugg (D. anglica)) tettegress (Pinguicula vulgaris )) gulstarr (Care.x 

flava) og flaskestarr (C. rostrata). I skogkanten rundt begge myrene vokser 

tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)) blokkebær (V. uliginos,wn)) blåbær (V. 

myrtillus)) krekling (Empetrum) og røsslyng (Calluna vulgaris). 

Slidremyren er dypest i sød-øst-enden, ca. l O 1n fra en gamn1el gjen rast 
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Fig. 3. Slidremyren. Borepunktet midt på bildet. SlidrestØlene i bakgrunnen. 

brønn (fig. 3). Dybden var her 4,13 m ned til leire. Prøver ble innsamlet 

ned til 5,70 m, men da de nederste 1,60 m bestod av pollenfattig leire, er 

prøvene bare analysert ned til 4,40 m. 

lVI yr en ligger utenfor gravfeltet, men som nevnt, i nærheten av seter

jorder. Også denne serien var ventet å gi et normaldiagram, selv om vi her 

ikke utelukket at den tidligere befolkningen hadde influert på vegetasjonen. 

I de øverste lagene ventet vi å se spor av den moderne seterdriften. 

Den tredje serien er fra «Gardbergmyren», som ligger i nærheten av 

Gardberg, ca. 150 m fra jordene. Den er en liten skogsmyr, ca. 680 m o.h. 

Her vokser bl. a. gulstarr (Carex flava)) flaskestarr (C. rostrata)) kornstarr 

(C. jJanicea)) sveltull (Sc1:rpus h:udsonianus)) engfrytle (Luzula multiflora)) 

gressarter, f.eks. blåtopp (N!olina coerulea)) dessuten myrfiol (Viola palu

stris)) tnyrklegg (Pedicularis-arter)) myrhatt (Comarum palustre)) tyttebær, 

blokkebær, blåbær, tranebær, jåblmn, bukkeblad (N!enyanthes trifoliata)) 
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Fig. 4. «Garclbergmyren». Borepunktet til hØyre på bildet. 

hvitmaure (Galium boreale)) sløke (Angelica silvestris)) skogsnelle (Eq-ui
setum silvaticum) og litt torvmose. 

Myren er dypest tnidt på, 0,97 m. Prøveserien stammer herfra (fig. 4). 
l\II yr en ligger innenfor gravfeltet, og serien ble innsamlet for å gi et bilde 

av jordbrukskulturen i mnrådet i tidligere tider, da vi regnet med at påvirk

ningen hadde vært størst innen gravfeltet. 

Prøvene til pollenanalyse ble innsamlet med Hillerbor fra alle myrene. 

10 prøver er C14-datert, 5 fra «Tvengemyren», 2 fra Slidremyren og 3 fra 

«Gardbergmyren». Prøvene til C14-dateringen er fra de 2 første myrene 

også samlet med Hillerbor. I «Gardbergmyren» grov vi et hull til bunnen. 

Prøvene ble skåret ut fra veggen i hullet, ca. 10 cm fra stedet for pollen

prøvene. 
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Laboratoriearbeid 

Preparerings1netoden er som beskrevet i Fægri & Iversen (1950). Sterkt 

sand- eller leirholdige prøver er behandlet llled flussyre. 

Til pollen- og spore-identifiseringen ble brukt vVilson (1934), Hedberg 

(1946), Fægri (1956), Grohne (1957), Beug (1961 ), Nilsson (1961 ), Erdtman 

& al. (1961, 1963), Fægri & Iversen (1964), JVIoe (1970 b) og andre. Tvil

somlne beste1n1nelser er så langt det har vært mulig, kontrollert ved hjelp 

av resent-pollensamlingen på Institutt for Geologi, Universitetet i Oslo, og 

vanskelige pollentyper er diskutert med kolleger. Prøvene er preparert og 

analysert av meg selv i lØpet av 1972. 

Pollendiagrammene 

Pollensa1n1nensetningen i de analyserte prøvene er fremstilt i pollendia

gram. I hver prøve utgjør 100% su1nmen av trepollen, (~ AP), pluss sum

men av vindbestøvede urter, (~ NAP), pluss summen av insektbestøvede 

urter, (~ EP). Til denne sum1nen er så lagt summen av vannplantepollen, 

(~ AqP), og prosenten er regnet ut for hver av artene innen denne grup

peli. Det dreier seg mn Potamogeton) Niyriophyllum spicatum og lVIeny

anthes. Prosenten av sporer og andre organismer er utregnet på samme 

1nåte, f. eks.: 

100% · Pediastrum 
Prosenten av Pediastrtnn = --------------

AP + NAP + EP + Pediastrum 

JVIan unngår på den måten å få over l 00 o/o av en enkelt pollen- eller 

spore-type. 

Pollendiagrammene inneholder ellers en stratigrafikolonne for å ang1 

typen av avsetninger i n1yrene, en kolonne som angir C14-dateringene og en 

som angir pollensoner og sonegrenser. 

Analyseresultatene 

Leiren i bunnen av «Tvenge1nyren» og Slidremyren var meget pollen

fattig. Dette øker faren for forurensninger, da en liten mengde tilført pol-
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1 å der blir datert (Danner & al. 1971). Dette kan være grunnen til at de 

len prosentmessig gir store utslag. Leiren kan dessuten inneholde sekundær

pollen, dvs. pollen som opprinnelig ble sedin1entert et sted, og som deretter 

er blitt flyttet av is eller vann og avsatt på nytt et annet sted. Det kan f. eks. 

gjelde pollen sedi1nentert før siste istid. Disse pollenkornene kan oftest ikke, 

på grunn av utseende og type, skjelnes fra de pollenkornene som er dannet 

etter siste istid. Man kan derfor vanskelig slutte noe sikkert av pollenfre

kvensene i prøvene herfra. Gytjen ovenfor, derimot, var pollenrik, og vel 

egnet for analyse. I slikt pollenrikt materiale er faren for innhold av sekun

dærpollen mindre. 

De nederste spektrene i gytjen i begge diagrammene viser lave prosenter 

av ore-pollen (A lnus ). I Slidremyren er det ikke pollen av ekblandskog 

(QJ\1), dvs. ek (Quercus)) ahn (Ulmus)) lind (Tilia) og ask (Fraxinus)) i de 

to nederste spektrene, og det er lave verdier av disse treslagene i bunnen av 

«Tvengemyren». Furu dominerer over bjerk. Disse faktorene tyder på at 

vi her befinner oss i boreal tid, iallfall vegetasjons1nessig sett, 1nen likevel 

nær overgangen mot atlantisk tid. 

I Jamtland innvandret or ca. 8400 år før nå (Lundqvist 1969), i Anger

mannland ca. 8300 år før nå (Frmnm 1938). I Syd-Norge og Syd-Sverige kom 

or noe senere, antagelig ca. 8200 år før nå. Dette støttes av to C14-dateringer 

fra Vestfold. Den ene daterer A0 og lyder på 8200 ± l 00 år før nå (Kari 

Henningsmoen, personlig meddelelse), den andre er fra boreal tid, litt under 

A0 , og lyder på 871 O ± 280 år før nå (Nydal 1959). 

Alm og ek innvandret i sen boreal eller tidlig atlantisk tid, omtrent sam

tidig med or. Overgangen borealjatlantisk tid settes gjerne ved ore-opp

gangen (Alnus) og således ca. 8200 år før nå (Hafsten 1972). 

En prøve fra 5,58 m til 5,48 m i «Tvengemyren» og en fra 4-,13 m til 

4,03 m i Slidremyren, dvs. fra overgangen leirejgytje og 10 cm oppover i 

begge myrene, ble C14-datert og ga henholdsvis l O 340 ± 260 og 9670 ± 
570 år før nå (T-1482 og T-1484). 

Vannplanter kan ta opp- C02 fra vannet. Hvis dette inneholder oppløst 

CaC03 fra fjell, sten og sand omkring og i vannet, vil det ha fått et ekstra 

tilskudd av inaktivt C02 • Dette vil i sin tur føre til for høy alder ved C14-
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datering. Faren for dette er særlig stor når sedimentprøver fra kalkrike om

nevnte C14-dateringene synes å være ca. 2000 år for gamle. 

I følge pollenkurvene er det rimelig å anta at grensen mellom boreal og 

atlantisk tid er ved ca. 5,40 m i «Tvengemyren» og ved 3,95 m i Slidre

lnyren, dvs. hvor ore-kurven får sin største oppgang. 

Den lille delen av boreal tid som er representert, tyder på at skogen har 

bestått av furu og bjerk. På åpne steder har det vokst dvergbjerk, vier, ener 

og tindved (Hippophae). Det er spor av hassel (Corylus)-pollen i prøvene, 

1nen ikke i så store mengder at den kan ha vokst i omegnen. Urtepollen er 

det lite av, men det har vokst litt bregner i skogen. Begge bassengene var 

åpne vann i boreal tid, og her har det vokst tjønnaks (Potamogeton) og 

algen Pediastrum. I «Tvengemyren» vokste også akstusenblad (lVIyriophyl

lum spicatum ). 

Ved overgangen til atlantisk tid, fra sone V til sone VI, får vi en kraftig 

oppgang for or. I denne høyden over havet må det skyldes gråor. Opp

gangen for QM skjer samtidig. Dette skyldes særlig alm, men ek har også 

en liten oppgang. Ore-oppgangen skjer vesentlig på bekostning av furu. 

Sonegrensen VIjVII, midt i atlantisk tid, er gjerne definert ved opp

gangen for lind (Tilia). Lind opptrer aldri med mer enn 0,2 o/o i disse 

diagrammene. lVIan kan derfor ikke basere noen sonegrense på kurven for 

lind. Ved soneovergangen får man imidlertid ofte en liten oppgang for ek. 

Selv om ek aldri forekommer med mer enn ca. l o/o, sees det en økning ved 

3,50 m i diagrammet fra «Tvengemyren» og ved 3,00 m i det fra Slidre

lnyren. Denne økningen i fjerntransportert pollen kan representere over

gangen sone VIjVII. En C14-datering fra 4,05 m til 3,95 m, en halv meter 

under den antatte sonegrensen i «Tvengemyren», ga resultatet 6880 ± 80 år 

før nå (T-1481). Dette gir en sonegrense som er noe yngre, noe som ikke 

virker urimelig. Lundqvist angir alderen på sonegrensen i Jamtland til mel

lom 6800 og 6200 år før nå (Lundqvist 1969). 

Atlantisk tid i Slidreåsen er preget av jevnt høye prosenter av furu og 

bjerk, ca. 40% av hver i begge diagrammene, og med en viss økning av 

furu i den øverste delen. Ore-prosenten er ca. 20 i sone VI, og faller til ca. 

10 i sone VII. Av andre trær er det bare alm som kan ha hatt noen betyd-
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ning, med ca. 4% like nedenfor overgangen sone VIjVII. Alm kan i atlan

tisk tid ikke ha vokst så svært langt unna, kanskje nede i dalen eller i de 

solvarme liene (Aas 1970). 

NAP-prosenten er fortsatt meget lav i sone VI og sone VII, men prosenten 

av sporer fra fugletelg (Dryopteris linnaeana) og andre bregnearter har øket 

meget. Det må ha vært en rik bregnevegetasjon ved lokaliteten i atlantisk 

tid. I diagrammet fra «Tvengemyren» er det ca. 20 % bregne (Dryopteris)

sporer, i det fra Slidremyren ca. 10 %· 

I denne tiden har det fortsatt vært åpent vann begge steder, med tjønnaks 

og Pediastrum i vannet. Bukkeblad begynner å gjøre seg gjeldende midt i 

sone VII i begge diagramn1ene. Dette tyder på at vi nærmer oss en gjen

groing av bassengene. Ved overgangen sone VIIjVIII, atlantiskjsubboreal 

tid, går sedimenttypen begge steder over fra gytje til torv. Tjønnaks for

svinner, og i «Tvengemyren» også Pediastrum. 

Overgangen sone VIIjVIII settes gjerne ved det såkalte almefallet. Denne 

nedgangen for ahn sees tydelig i pollendiagram fra bl. a. Oslofjord-området 

(Hafsten 1956, Danielsen 1970). En nedgang for alm sees i diagrammet fra 

«Tvengemyren» ved 2, 70 m og fra Slidremyren ved l, 70 m. 

En C14-datering fra 3,05 m til 2,95 m i «Tvengemyren» ga resultatet 

5330 ± 160 år før nå (T-1480). Soneovergangen settes vanligvis ca. 5000 år 

før nå i Oslofjord-området (Hafsten 1960), så dette er nesten forbausende 

overensstemmende, den store geografiske avstanden tatt i betraktning. 

Sone VIII, sub-boreal tid, er gjerne karakterisert ved at ek fortsatt har 

høye verdier, mens alm og lind har lave. Gran opptrer bare i små mengder. 

NAP-prosenten kan variere en del, men holder seg vanligvis relativt lav. 

I Slidreåsen har furu vært den dominerende pollenprodusenten i sub

boreal tid, med ca. 50% i diagrammet fra «Tvengemyren», og ca. 60 o/o i 

det fra Slidremyren. Bjerke-prosenten ligger lavere, på ca. 30 % i begge 

diagrammene. Ore-prosenten ligger mellom 5 og 10. Av andre treslag har 

bare vier vokst i omegnen. N AP har et maksimum midt i perioden. Dette 

skyldes vesentlig halvgress (Cyperaceer) av starr (Carex)-type, og det kan 

være forårsaket av en periode med fuktigere klima. En slik periode er regi

strert mange steder, (bl. a. i Saltdal fra ca. 3800 til 3200 år før nå (Høeg 
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1972), og i Abisko (Sonesson 1968) og i Alpene (Manley 1966) fra omtrent 

samme tid). En annen mulig forklaring er at NAF-maksimumet skyldes et 

stadium i gjengroingen av bassengene. 

Ved overgangen til sone IX vil man vanligvis finne tegn på at en klima

endring er inntruffet. Hvor denne endringen kan påvises, er det i retning 

av et dårligere klima. Det er en nedgang i prosenten av hassel, or og QNf, 

og vanligvis en kraftig økning for N AP. I Oslofjord-området finner man 

gjerne sa1ntidig en oppgang for gran. Overgangen subborealjsubatlantisk 

tid dateres gjerne til ca. 2500 år før nå. 

Nedgangen for hassel og or og en liten nedgang for fjerntransportert 

pollen av ek skjer ved ca. 2,20 m i «Tvengemyren» og ved 1,30 m i Slidre

myren. Samtidig blir det en kraftig oppgang for NAP i «Tvengemyr»

diagratnmet. Gran-oppgangen skjer i begge diagrammene adskillig senere, 

først ved 0,50 m. 

Det er utført tre C14-dateringer som kan brukes til å fastsette sonegrensen. 

Den ene er fra 2,05 m til 1,95 mi «Tvengemyren» og ga resultatet 3380 ± 
120 år før nå, (T-1340), den andre er fra 1,05 m til 0,95 m i den samme 

myren. Den ga 1990 ± 80 år før nå (T-1479). Da det her ikke er noen 

spesiell grunn til å tvile på C14-dateringene, da prøvene bestod av torv, vil 

jeg tro at overgangen sone VIIIjiX ligger et sted i mellom. Nøyaktig hvor 

grensen skal settes, kan vanskelig avgjøres. ~1ed jevn sedimentasjonshastig

het i myren, noe som ikke alltid er tilfelle, er overgangen antagelig i nær

heten av l, 35 m. 

Den tredje dateringen er fra 1,05 m til 0,95 m i Slidremyren. Den ga 

resultatet 1540 ± 90 år før nå (T-1483). Sonegrensen er derfor et stykke 

lenger ned, og da kanskje ved hassel- og ore-nedgangen ved 1,30 m. 

Skogen rundt «Tvengemyren» har hatt furu som den største pollenprodu

senten gjennmn hele sonen. Ved 0,90 m stiger gran-kurven over l %, og ved 

0,50 m kommer den endelige oppgangen. Gran-oppgangen er således for

sinket en del i forhold til Oslofjord-området, noe som synes rimelig, da vi 

her er nær grensen for granens utbredelsesområde i dag (l\lloe 1970 a). Den 

endelige oppgangen skjer antagelig først for ca. l 000 år siden i følge C14. 

dateringene ved l meter, hvis man interpolerer. Bjerke-prosenten er ca. 20 
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og ore-prosenten under 5. Det har fortsatt vokst noe vier hist og her, og det 

sees en markert oppgang for ener ved ca. 1,70 m. NAP-prosenten er høy i 

hele sonen, en tid er den oppe i ca. 50. Dette skyldes halvgress av både 

starr- og myrull-type. 

]ordbrukskulturen i pollendiagrammene 

Kulturpåvirkning i et område kan sees i pollendiagrammene som en opp

gang for såkalte kulturindikatorer. Disse er planter som gjerne følger jord

bruket. Alle kulturindikatorene er ikke like gode. Felles for de fleste av 

dem er at de er lyskrevende. Meget lys er det både på naturlige lysåpne 

steder, f. eks. på strandkanter, i urer og på åpninger i skogen som skyldes 

menneskers rydning. Slike kulturindikatorer er Chenopodiaceer, f.eks. mel

destokk, syre (Rumex)_, 1nalurt og burot (Artemisia)) smalkjempe (Plantago 

lanceolata) og groblad (P. major) for å nevne de viktigste. Disse er alle vind

bestøvede og har meget pollen som spredes relativt lett. Pollen av dyrkede 

kornslag, Cerealia-pollen, er en god kulturindikator, men de fleste korn

sorter slipper lite pollen ut av blomsten. 

I diagrammet fra «Tvengemyren» er det registrert noen Artemisia-pollen 

fra atlantisk tid og første del av subboreal tid, men i den siste delen av sub

boreal tid blir det en merkbar økning. Samtidig kommer pollen fra melde

familien (Chenopodiaceae) og litt senere fra smalkjempe og vikke (Vicia). 

Prosentene er ikke så høye at plantene kan ha vokst helt i nærheten, men 

kanskje en eller noen kilometer unna. Dette er det rimelig å tyde som spor 

efter menneskelig innflytelse. Ved 0,60 m kommer pollen av Cerealia-type 

også. Diagrammet viser således jordbrukskultur i området gjennom hele 

tiden fra midten av subboreal tid, ved 2,15 m og oppover. C14-dateringer 

fra 2,05 m til 1,95 m lyder på 3380 ± 120 år, som nevnt. Dvs. at man antage

lig har hatt kultur gjennom hele bronsealderen og opp til i dag. Ved 20 cm 

sees en oppgang for gress, vier, syre og melder. Dette kan være forårsaket 

av virksomheten ved Tvengestølene, som således later til å være av relativt 

ny dato. 

Diagrammet fra Slidremyren er noe anderledes. 20 cm over overgangen 

til subatlantisk tid er det en nedgang i prosenten av furu-pollen. Dette 
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skyldes ikke bare en oppgang for NAP, men også en markert oppgang for 

bjerk, ener og vier. Samtidig øker prosenten av gress, syre og soleie ( Ranun

culus) og særlig marimjelle (Nielampyru1n)) den siste til nesten 1,5 % i to 

efter hverandre følgende prøver. En slik økning av prosenten av marimjelle

pollen har ofte vært tolket som et resultat av skogbrann, da den er blant de 

første som koloniserer brente områder (Hafsten 1956). Samtidig kmnmer 

spredte pollen av malurt, melder, smalkjempe og tistler (Cirsium eller Car

duus ). Dessuten er det to pollen av korn (Cerealia)-type og et av vindelsli

rekne (Polygonum convolvulus)-type. Det er ikke tvil om at det her har 

foregått en rydning av skogen som skyldes menneskelig virksomhet i nær

heten av myren. 

Det primære her har øyensynlig ikke vært korndyrking, men beite og høy

slått. Dette har kanskje vært kombinert med hugst av furutømmer til hus

bygging og ved. Gress og andre urter trivdes på de lysåpne, brente om

rådene, men vier, ener og bjerk vokste raskt opp igjen og utgjorde en større 

prosent av vegetasjonen enn før. Ut fra C14-dateringen fra 1,05 m til 0,95 m 

begynte denne kulturfasen her for ca. 2000 år siden. 

Efter en tid gjendannes den gatnle vegetasjonstypen. lVIenneskene må ha 

forlatt området. Dette skjer ved gran-oppgangen i området, for ca. 1000 år 

siden. Mot slutten av diagrammet faller furu-prosenten igjen. Prosenten av 

gress og ener øker på nytt. Dette skyldes antagelig seterdriften i området, 

som også her ser ut til å være av relativt ny dato. 

Det tredje diagramtnet er fra «Gardbergmyren». Dette er en meget liten 

myr, og det er vanskelig å datere begynnelsen av diagrammet, da det er 

sterkt lokalpreget. CH-dateringene er de eneste holdepunktene for sone

grensene. Det er utført 3 C14-dateringer fra denne myren. En datert prøve 

fra 0,75 m til 0,70 m ga resultatet 3440 ± 120 år før nå (T-1339). Den andre 

prøven, som var fra 0,50 m til 0,45 m, ga resultatet 1690 ± 110 år før nå 

(T-1338), og den siste, fTa 0,25 m til 0,20 m, ga resultatet 350 ± 110 år før 

nå (T-1478). 

Den dypestliggende prøven bestod av gytje med innhold av minera1par

tikler. Innholdet av karbonat kan ha ført til en for høy alder (dr. s. 00). 

Den midterste prøven bestod også av gytje, men her uten innhold av mine-
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ralpartikler. Den øverste bestod av torv. Man kan derfor regne med at iall

fall de to yngste dateringene er korrekte. Går 1nan ut fra at den eldste er 

riktig, er overgangen sone VIIIjiX omtrent midt mellom 70 og 50 cm. En 

nedgang for or skjer brått ved 62 cm, samtidig med en Cyperaceae-oppgang. 

Dette kan representere denne overgangen. 

Nesten hele diagrammet er preget av kulturpåvirkning. Ved 0,80 1n, dvs. 

litt før 1500 f.Kr., hvis C14-dateringene er riktige, kommer det første pol

len av 1neldefamilien. 2,5 cm høyere opp kommer de første pollen av smal

kjempe og groblad, og ytterligere 5 cm høyere opp pollen av malurt og korn 

sammen med en økning av EP, både i prosent og i antall arter. 

Som i diagram1net fra «Tvengemyren», ser det ut til at kulturen i «Gard

bergmyren» kan spores tilbake til begynnelsen av bronsealderen. Det er 

heller ikke her sterke spor av kultur i denne første tiden, men en nedgang 

i prosenten av furu-pollen sa1nmen med en oppgang for vier, gress og mjød

urt (Filipendula) kan tyde på at jordbruksarealene var like ved. Først ved 

65 cm skjer den store forandringen. Furu faller til ca. 20 %·Vier øker, efter 

hvert til over 30 %, gress til 20 %, korn til 2 %, mjødurt til ca. 10 %, mal

urt og melde til l %, for å nevne noe. I tillegg kommer en lang rekke insekt

bestøvede urter. Her er vi inne i en intensiv periode av jordbrukskultur 

som begynner ved overgangen til subatlantisk tid og når sitt maksi1num ca. 

300 år e. Kr. ifølge C14-dateringen. Ved 40 cm ser det ut til at kulturfasen 

på stedet er slutt. 

Kulturen slutter omtrent samtidig 1ned gran-oppgangen som tidligere er 

anslått til ca. 1000 år e.Kr. ut fra C14-dateringen i «Tvengemyren». Slutten 

er 7,5 cm over den midterste C14-dateringen i «Gardbergmyren», ca. 300 år 

e. Kr. Hvis man antar en jevn sedimentasjonshastighet i gytjen fra O, 70 m 

til 0,40 m, vil man ut fra de to nederste C14-dateringene få at slutten er ca. 

800 år e. Kr. Interpolerer man mellom de to øverste dateringene, får 1nan 

slutten ca. 660 år e. Kr. Denne verdien 1nå antaes å være den minst kor

rekte, da gytjen i det nederste stykket har vokst langsommere enn torven 

øverst. Dette tyder på at det har vært en meget intensiv jordbrukskultur 

i området rundt «Gardbergmyren» gjennom de første ca. 1500 år av sub

atlantisk tid. 
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Da jordbruket opphørte, ble den gamle vegetasjonstypen gjendannet. 

Urtene forsvant, likeså vier, og furu øker igjen til ca. 50 %. 
20 cm under overflaten får man på nytt Cerealia-pollen. Dette skjer for 

knapt 350 år siden ifølge C14-dateringen. Prosenten av vier, syre og soleie 

øker samtidig med Cerealia-oppgangen, og prosenten av furu faller til 30. 

Vi har fått en ny kulturperiode i åsen. Denne har ikke vært så intensiv 

som den første, og den varer frem til i dag. 

Bosetningen i Slidreåsen 

I Slidreåsen kan det ha vært en bosetting i tidlig subboreal tid og tidligere, 

men den har i så fall ikke satt spor efter seg i de analyserte myrene. Her er 

ikke funnet pollen som tyder på husdyrhold eller jordbruk. Først midt i 

subboreal tid, ca. 1500 år før Kr., ved overgangen til eldre bronsealder, ser 

man tegn i vegetasjonen efter en bosetning. Befolkningen har drevet med 

husdyrhold, noe jeg antar ut fra de høye prosentene av bl. a. gress-pollen 

og forekomsten av pollen fra kjempe og kløver (Trifolium). Korndyrking 

har også vært drevet, særlig i keltertid og romertid, det er store mengder 

korn-pollen til stede, sammen med pollen fra diverse ugress-sorter. Jord

bruket i Slidreåsen har hatt sin hovedutbredelse rundt «Gardbergmyren», 

tnen fra ca. år O har det også forekommet skogrydning og dyr king av gress 

meget nær Slidremyren, men ikke oppe ved «Tvengemyren». Samtidig med 

at gran innvandret, ca. år 1000 e. Kr., forsvinner alle disse spor. Furu inn

tar sin gamle stilling. 

Diagrammet fra «Tvengemyren» gjenspeiler kulturpåvirkning fra et 

større geografisk distrikt enn de to andre, fordi denne myren synes upå

virket av lokal jordbrukskultur. Innslaget av kulturpollen er svakt, men 

forholdsvis jevnt hele tiden fra de første pollen fra kulturindikatorene viser 

seg. Det er ingen brå nedgang som viser opphold i jorddyrkingen, slik som 

i de andre diagrammene. Dette må kunne tolkes slik at selv om jordbruket 

sluttet i Slidreåsen, ble det fortsatt drevet i distriktet, f. eks. ved Slidre

fjorden. 

En tid senere, kanskje på 1600-tallet, får man på nytt kulturpåvirkning 

rundt «Gardbergmyren» og Slidremyren. Denne er imidlertid langt mindre 
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intensiv. Det har forekommet litt korndyrking ved Gardberg, men hoved

vekten har ligget på beite og høyslått. 

Pollenanalysen av de tre myrene viser altså at jordbruk og fedrift har 

vært drevet i Slidreåsen særlig fra ca. år 500 før Kr. til ca. år 1000 e.Kr. 

Dette er noenlunde i overensstem1nelse med resultatene av den arkeolo

giske undersøkelsen og eksisterende opplysninger om seterdriften i Slidre

åsen (Slomann 1971 ). Gravfunnene daterer seg fra ca. år 325 e. Kr. til ca. 

år 850 e.Kr., men man har funn fra Nord-Aurdal som går tilbake til eldre 

bronsealder. Funnene viser en velstandsøkning i det 4. århundre, noe som 

stemmer godt med tidspunktet for den maksimale kulturpåvirkningen i 

pollen diagrammene. 

Fra ca. år 850 e.Kr. og fremover har man ingen funn. Gardberg er matri

kulert som rydning i 1594, og husmannsplasser ble opptatt rundt år 1700. 

Den moderne bosetningen i Slidreåsen er således 250 til 350 år gammel, og 

dette er i godt samsvar med resultatene av pollenanalysen og C14-dateringen. 

Det har antagelig ikke vært drevet jordbruk i Slidre åsen fra ca. år l 000 

e. Kr. og frem til ca. år 1600. 
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LISTE OVER TAXA NEVNT I ARTIKKELEN OG POLLENDIAGRAMlVIENE 

Acer 
Aconitum 
Alchemilla 
Alnus incana 
Amphitrema flavum 
Andromeda polifolia 
Angelica silvestris 
Artemisia 
Assulina 

Bet ula 
Betula nana 
Botrychium lunaria 

Calluna vulgaris 
Caltha palustris 
Camp an ula 
Carduus 
Carex flava 

magellanica 
panicea 
rostrata 

Carpinus betulus 
Centaurea jacea 
Cerealia 
Chenopodiaceae 
Chrysan themum 
Cirsium 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Co ry lus 
Cruciferae 
Cryptogramma crispa 
Cyperaceae 

Drosera anglica 
- rotundifolia 

Dryopteris 
linnaeana 

Empetrum 
Epilobium 
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LØnn 
Tyrihjelm 
Marikåpe 
Gråor 
Primitiv mikroorganisme (Rhizopoda) 
Hvitlyng 
SlØke 
·Malurt, burot 
Primitiv mikroorganisme (Rhizopoda) 

Bjerk, ekskl. dvergbjerk 
Dvergbjerk 
lVI arinØkkel 

RØsslyng 
Bekkeblom 
Klokke 
Tistel 
Gulstarr 
Frynse starr 
Kornstarr 
Flaskes tarr 
Agn bØk 
Vanlig knoppurt 
Korn (hvete, bygg, havre, rug) 
lVf eldefamilien 
Prestekrave 
Tistel 
Myrhatt 
Skrubbær 
Hassel 
Korsblomstfamilien 
Hestespreng 
Halvgressfamilien 

Smal soldugg 
Rund soldugg 
Bregner 
Fugletelg 

Krekling 
Melke, geiterams 



Equisetum silvaticum 
Ericales 
Eriophorum angustifolium 

Fagus silvatica 
Filipendula ulmaria 
Fraxinus excelsior 

Galium boreale 
Gentiana 
Geranium 
Geum 
Gnaphalium 
Gramineae 

Helotium schimperi 
Hippophae rhamnoicles 
Hypericum 

Juniperus 

Koenigia islandica 

Labiatae 
Liguliflorae 
Linnaea borealis 
Lotus 
Luzula multiflora 
Lycopodium annotinum 

clavatum 
selago 

Lysimachia 
lVIacrobiotus 
Melampyrum 
lVIentha 
Menyanthes trifoliata 
lVIolinia coerulea 
lVIyriophyllum spicatum 
Oxycoccus quadripetalus 

Parnassia palustris 
Pediastrum 
Pedicularis 
Petasites 

Skogsnelle 
Lyngfamilien, vintergrØnnfam., kreklingfam. 
Duskmyrull 

BØk 
MjØdurt 
Ask 

Hvitmaure 
SØte 
Storkenebb 
Humle blomst 
Grå urt 
Gress 

Parasittsopp på tonmose 
Tind ved 
Perikum 

Ener 

Dvergsyre 

Lepe bl oms tfamilien 
Del av kurvplantefamilien 
Linnea 
Tiriltunge 
Engfrytle 
Stri kråkefot 
Myk kråkefot 
Lusegress 

FredlØs, gulldusk 
Primitiv mikroorganisme (Tarcligrada) 
Marimjelle 
:Mynte 
Bukke blad 
Blå topp 
Aks tusen blad 
Tranebær 

Jåblom 
GrØnn alge 
Myrklegg 
Pestrot 
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Picea abies 
Pinguicula vulgaris 
Pinus silvestris 
Plantago lanceolata 

- major 
Polygonum concolvulus 

- viviparum 
Polypodium vulgare 
Populus tremula 
Potamogeton 
Poten tilla 
Prunus 

Quercus 

Ranunculus 
Rhinanthus 
Rosaceae 
Rumex 

Salix 
Saussurea alpina 
Scirpus caespitosus 

- huclsonianus 
Selaginella 
Silene 
Sonchus 
Sparganium 
Spergularia 
Sphagnum spp. 
Succisa pratensis 

Taraxacum 
Thalictrum 
Til i a 
Trifolium 
Triglochin palustre 
Tubuliflorae 
Typha latifolia 

Ulmus 
Umbelliferae 
Urtica 
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Gran 
Tettegress 
Smalbladkjempe 
Groblaclkjempe 
Vindelslirekne 
HaTerug 
Sisselrot 
Osp 
TjØnnaks 
Mure, tepperot 
Hegg 
Furu 

Ek 

Soleie 
Engkall 
Rosefamilien 
Syre, hØymol 

Vier, selje 
Fjelltistel 
SmåbjØrneskjegg 
Sve l tull 
Dvergjamne 
Smelle 
Dylle 
Piggknopp 
Lin bendel 
Torvmose 
Blåknapp 

LØvetann 
FrØstjerne 
Lind 
KlØver 
:MyrsaulØk 
Del av kurvplantefamilien 
Bred dunkjevle 

Alm 
Skjenn plantefamilien 
Brennenesle 



Valeriana 
Vaccinium myrtillus 

uliginosum 
vitis-idaea 

Vi cia 
Viola 

AP Trepollen 
AqP Vannplantepollen 
EP InsektbestØvede urters pollen 
NAP VindbestØvede urters pollen 
QNI Ekblandskog (ek, alm, lind, ask) 

Vendelrot 
Blåbær 
Blokkebær 
Tyttebær 
Vikke 
Fiol 
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Sum1nary 

Pollen analysis was used in dating a large cemetery containing more than 

600 graves, at Einangstenen, Slidreåsen. 

The archaeological finds enable us to date the cetnetery to the period 

A.D. 325-850. The present farming predates the year 1594. 
Samples for pollen analysis were taken from three bogs, all on Slidreåsen: 

«Tvengemyren», Slidremyren and «Gardbergmyren». Three pollen dia

grams ,,vere prepared. Ten samples were subjected to radio-carbon analysis, 

five from «Tvengemyren», two from Slidremyren and three from «Gard

bergmyren». 

The pollen diagrams reflect a vegetation dominated by Pinus and 

Betula. Other types of trees, shrubs and herbs were present in small 

amounts. 

During the Boreal period, there was no Queycus) Ulmtts) Til i a or A lnus 

growing here, nor did CoYylus grow on this site. HijJpojJhae accounts for 

up to 4 o/o of the pollen analysed. 

A lnus incana and Ul mus were present during the Atlantic period, the 

first of these, together with Pinus and Betula) accounts for 90 o/o of the pol

len. The persentage of HipjJojJhae· had decreased greatly. «Tvengemyren» 

and Slidremyren were still lakes during the Boreal and Atlantic periods. 

Pediastntm and pollen from aquatic plants were found. 

Pinus and Betula again dominate the Sub-boreal picture. Alnus was grow

ing in small amounts. Pediastntm disappears, and pollen of aquatic plants 

is replaced by Sphagnum spores; the lakes had becmne bogs. The abun

dance of Cyperaceae in the middle Sub-boreal may reflect a brief period 

of wetter climate that also is recorded from other sites. Agriculture was 

introduced into Vestre Slidre in Sub-boreal time, as shown by the appear

ance of pollen from weeds and cereals. 

Sub-atlantic time is characterized by the effects of hutnan activity. Even 

though Pinus is still the most important pollen producer, Salix) ]uniperus) 

Gramineae and partly Betula increased as a result of grazing and clearing 

of land. The wetter climate during this period probably accounts for the 
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high percentage of Cyperaceae pollen. Picea apparently migrated into the 

area about A.D. 1000. 

The pollen diagrams and Ct4-datings indicate that agriculture in Slidre

åsen, probably centered at Gardberg, began about 1500 B.C. A period of 

intensive cultivation began about l 000 years later, and reached its peak, in 

terms of cultivated area, about 300 A.D. Sometitne between A.D. 800 and 

l 000, agriculture ceased in Slidreåsen, and the natura! vegatation recovered 

and took over the fields. Agricultural activity and clearing of the land began 

again about 350 years ago. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Arsberetning 26j11-1973-20j11-1974 og regnskap pr. 31/10-1973 

Arsmøte 27. november 1973 

A. Styre- og representantskapsmøte ble holdt i Forsikringens Hus, Oslo, 

kl. 18. 

Til stede var: Preses, h.r.adv. Knut E. Henriksen, generalsekretær, pro

fessor Sverre Marstrander, - statsstipendiat Erling Johansen, fru Cecilie 

Mathiesen, lektor Peder Nordby, fru Ebba Tschudi, ingeniør Bjarne Holm

sen, ingeniør Edgar V. "\tV etlesen og sekretæren, fru Berit Didriksen. 

Preses refererte innkallelsen og erklærte møtet for satt. 

l. Årsberetning for 1973. 

2. Regnskap pr. 31 jl0-73 og revisjonsberetning. 

3. Valg. 

Ovennevnte poster ble gjennomgått og representantskapet erklærte seg 

enig i at rapporter og forslag ble lagt fram for generalforsamlingen uten 

ytterligere kommentarer. 

B. Generalforsamling holdtes samme sted kl. 18.30. 

Til stede var ca. 150 medlemmer. 

Preses, h.r.adv. Henriksen, ønsket velkommen og refererte innkallelsen, 

som ingen hadde noe å innvende rnot. 

l. Arsberetningen vil komme i Viking for 1973, som er under trykking. 

Preses ga et sammendrag og refererte styrets sammensetning i det for

løpne år. Reisestipend for 1973 er tildelt Anne Aure Bagøien og Einar 

Østmo. Begge stipendiater var til stede og ble hilst med applaus. 

Styret arbeider med planer for en ekskursjon til Bornholm, og sirkulære 
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vil bli sendt medlemmene så snart man har fastsatt tidspunkt, pris etc. 

Ingen spørsmål fra forsamlingen. 

2. Regnskap pr. 31 j l 0-7 3 og revisjonsberetning ble referert. Styret vil for

søke å få regnskapet i balanse ved å redusere utgiftene til årboken. 

Generalforsamlingen godkjente regnskapet, og styret ble gitt ansvars

frihet. 

3. Valg. Skogeier Jens Berger og journalist Elisabeth Holte Kielland ønsket 

ikke gjenvalg, og preses takket de utgående styremedlemmer for den 

interesse og det arbeide de hadde lagt ned i Selskapets tjeneste. 

Som suppleanter til styret hadde representantskapet innstilt: Spesiallærer 

fru Laila Drage, Bærum, og Siv.ing. Johan Bakken, Skien. Begge ble 

enstemmig valgt. 

Gjenvalgt ble: Direktør Arne I. Hoem, Drammen, statsstipendiat Erling 

Johansen, Fredrikstad, fru Cecilie Mathiesen, Oslo. 

4. Professor Marstrander anbefalte «Nicolay») arkeologistudentenes tids

skrift med artikler om aktuell arkeologi. Abonnement koster kr. l 0)

pr. år, og mange av medlemmene tegnet seg som abonnenter i løpet av 

aftenen. 

5. .:.<Island i vikingtid og tidlig middelalder». 
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H.r.adv. Knut E. Henriksen introduserte så aftenens foredragsholder, 

riksantikvar Thor Magnusson, Reykjavik, som begynte sitt foredrag 

med å redegjøre for den store oppsving i skipsbygging i vikingtiden. 

Denne hadde muliggjort lange reiser over åpent hav fra Skandinavia til 

bl. a. Island. Meget av det som fortelles om Islands oppdagelse, bygger 

på skrevne kilder; men disse er vel ikke alle like pålitelige og kan inne

holde både sagn og virkelighet. Før «Landnåmstiden» (874-930) holdt 

irske munker til på Island. 

I løpet av de siste l 00 år har der vært store utgravninger. Thor Mag

nusson fortalte og viste lysbilder fra disse utgravningene. 

Professor Marstrander takket for foredraget og ønsket lykke til i det 

videre arkeologiske arbeidet på Island, hvor det har vært en brå over

gang fra den gamle kulturen til dagens teknikk, og hvor arkeologene er 

dagens menn. 



6. Preses ba fru Ruth Raabe og fru Kirsten J akhelln undertegne proto

kollen og ønsket til slutt velkommen til sammenkomsten i Universitetets 

Oldsaksamling. 

C. 96 medlem1ner møttes så til hyggelig samvær (snitter og rødvin) i Old

saksamlingens «] ernalder», hvor preses ønsket velkommen til bords. Den 

ene av årets stipendiater, Einar Østmo, takket på Anne Aure Bagøiens og 

egne vegne for stipendiene og fremhevet den store betydningen av dette 

tiltaket. 

Årsmøtet var slutt ca. kl. 22.30. 

Etter initiativ av skipsreder Johan H. Meyer og Islands konsul i Bergen 

- i sa1narbeide med Bergens Tidende og Universitetet i Bergen - gjentok 

riksantikvar Thor Magnusson sitt foredrag i Historisk Museum i Bergen 

fredag 30 j11-73. Alle medlemmer i Vest-Norge fikk sirkulære om dette. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråds bidrag til Viking 197 4 på 

kr. 11.000)- ble innbetalt på vår bankkonto 19/2-74, og ny søknad (vedr. 

Viking 1975) ble sendt 23/8-74. 

Det har i det forløpne år vært to foredragsaftener for Norsk Arkeologisk 

Selskaps medlemmer: 

7 j3-74 Brendan O'Riordan fra National Museum of Ireland, Dublin: 

«The Viking Excavations in Dublin». 

2jl0-74 Martin Biddle fra Winchester Research Unit: «Winchester: The 

Archaeology of the old English Royal City». 

I dagene 22.-26. mai ble det arrangert en ekstraordinær ekskursjon til 

Bornholm, og 6. oktober beså vi de synlige rester av middelalderens Oslo. 

Se egne referater nedenfor. 

Kontingentinngangen har vært omtrent som tidligere og Selskapet har nå 

1088 medlemmer. 
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Følgende har tegnet livsvarig medlemskap i dette regnskapsåret: 

Gro Larsen Kitmitto, Oslo, 

Else Asmussen, København, 

Solveig Hirsch, Oslo, 

Rolf Holmboe, Oslo, 

l\llargrete Bryn, 1 ørpeland. 

Reisestipend for 197 4 ble utlyst 14/ l 0-7 4, og ved søknadsfristens utløp 

er det komtnet 3 søknader, som vil bli behandlet i overensstemmelse med 

statuttene. 

Det har i 197 4 vært 3 ordinære styren1øter, og styret har hatt følgende 

sammensetning: 

Preses: 

Generalsekretær: 

Visepreses: 

Styremedlemmer: 

H.r.adv. Knut E. Henriksen, Oslo, 

Professor Sverre lVlarstrander, Oslo, 

H.r.adv. Fredrik lVfoe, Oslo, 

Siv.ing. 1 o han Bakken, Skien, 

Spesiallærer Laila Drage, Oslo, 

Statsstipendiat Erling 1 ohansen, Fredrikstad, 

Direktør Arne I. Hoem, Dramn1en, 

Fru Cecilie lVlathiesen, Oslo, 

Lektor Peder Nordby, Sarpsborg, 

Fru Ebba Tschudi, Oslo, 

Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo, 

Revisor: 

Sekretær: 
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H.r.adv. Kristian A~ Arnesen, Oslo, 

Fru Berit Didriksen, Oslo. 



København- Bornholm 22-26j5 1974 

Norsk Arkeologisk Selskaps ekskursjon til Bornholm via København startet 

onsdag 22. mai kl. 17 med lVI jS Prinsesse Margrethe fra Oslo. Kl. 20 møttes 

deltakerne til en 3-retters festmiddag, og preses, h.r.adv. KnutE. Henriksen, 

ønsket velkommen til en hyggelig og interessant tur. Etter middagen ga 

generalsekretæren, professor Sverre lVIarstrander, en orientering om Born

holms arkeologi. 

Torsdag 23. mai kl. 9 var vi fremme i København, og etter at bagasjen 

var levert til oppbevaring spaserte vi til N ationalmuseet. Der ble vi ønsket 

velkommen av museumsinspektør Elise Thorvildsen, som fortalte om muse

ets utvikling helt fra den beskjedne begynnelsen på loftet i Trinitatiskirken 

i 1807. Delt i 4 grupper beså vi museets «Oldtidsafdeling»: 

Stenalder under ledelse av museumsinspektør Elise Thorvildsen, bronse· 

alder ved museumsinspektØr Jørgen Jensen, jernalder ved museumsinspek

tØr Elisabeth ~![unksgaard og vikingtid ved museutnsinspektør Thorkild 

Ramskou. 

Etter omvisningen takket professor Marstrander på Selskapets vegne og 

overrakte Urnesnåler til Elise Thorvildsen og Elisabeth Munksgaard, og 

Osebergkniver til Jørgen Jensen og Thorkild Ramskou. 

Resten av dagen var til fri disposisjon inntil vi tnellom kl. 22 og 23 gikk 

ombord i mjf Hammershus, som i løpet av natten bragte oss til Bornholm 

på en behagelig måte. 

Litt før kl. 7 fredag morgen gikk vi i land i Rønne, hvor vi ble tatt imot 

av museumsinspektør Henrik Vensild, som hadde vært vår kontaktmann 

under forberedelsene til turen. Programmet for vårt besøk var lagt opp i 

samarbeide med han1, og han hadde ordnet med den praktiske gjennom

føringen på Bornholm. Alle spiste frokost (dansk «morgenmad») på lVIis

sionshotellet, og værelser ble anvist på Dams Hotel og lVIissionshotellet. 

Kl. 9.00 startet vår rundtur til Nord-Bornholm i 2 busser under ledelse 

av Henrik Vensild og Ebbe Gert Rasmussen (adjunkt) (assistert av Viggo 

Nielsen og Otto Rohmann), som i bussene orienterte om Bornholms natur 

og kultur, fra den geologiske oppbygging av landet via plante- og dyreliv 

til menneskenes samfundsordning i fortid og nåtid. Første stopp var ved 
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Brogårdsstenen. Runeinnskriften lyder: «Svenger lod rejse denne sten efter 

sin fader Toste og efter sin broder Alvlak og efter sin moder og efter sin 

søster». Stenen ble funnet som klopp over et bekkefar, og 1nan vet ikke hvor 

den opprinnelig har stått. Videre nordover langs vestkysten til Hammershus 

Borgruin. Her ble det først (utenfor murene) redegjort for borgens historie, 

og da vi kom inn i det store anlegget, fikk vi en orientering om borgens 

oppbygging og funksjon. Hammershus har hatt stor betydning såvel i kam

pen mot ytre fiender, som i den indre strid mellom kirke og kongemakt. Vi 

kjØrte videre nordover og østover tillVladsebakke med et stort helleristnings

felt fra bronsealder (skipsfigurer, fotsåler, solkors m.m.). 

Ca. kl. 13 spiste vi en meget rikholdig lunsj på Hotel Abildgård. Så gikk 

turen sydover langs strandvegen til Sta1nmershalle, et meget interessant grav

felt. Dette lå mellom vegen og havet i et ulendt klippeområde, og gravfun

nene viser at feltet har vært benyttet fra eldre stenalder helt frem til romer

tid. På turen videre gjennom det frodige kystlandskapet passerte vi flere 

bautastener bl. a. den kjente «Helligkvinde» ved Svanecke - før vi svingte 

innover i landet og stoppet ved Østermarie kirker. Her ble det fortalt 

om den eldste kirkens harde skjebne før ruinene ble restaurert og ny 

kirke bygget. Gravplassen Bøgebjerg lå i et skogholt med rik flora og nat

tergalsang. Her var bautasten, graver fra romertid og store stenkister fra 

vikingtid. 

Så gikk turen tilbake til Rønne og middag på 1\llissionshotellet. 

Etter middag holdt kontorsjef Viggo Nielsen foredrag om jordbruket på 

Bornholm i oldtiden og viste ved lysbilder hvordan man hadde funnet spor 

etter dette. Professor lVlarstrander takket f2r}_oredraget og overrakte en Ose

bergkniv. Viggo Nielsen påviste dagen etter spor av oldtidsakere i terrenget 

( åkerreiner). 

Lørdagens ekskursjon -start kl. 10 - dekket Syd-Bornholm 1ned Henrik 

Vensild, Viggo Nielsen og Otto Rohmann som omvisere. Ved Arnager (ca. 

l mil fra Rønne) fikk vi se en jettestue (yngre stenalder) hvor haugen var 

delvis fjernet så vi kunne se inn i og ned i kammeret. Så kjørte vi til Ny Lars 

Rundkirke med bl. a. interessante kalkmalerier på 1nidtsøylen som bar tak

konstruksjonen, og videre til Aa Kirke (bygget ca. 1150-1250) med døpe-
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font (ca. 1200) av Gotlandsk sandstein med runeinnskrifter, og altertavle 

fra ca. 1600. 

Bygdeborger er jo ikke det en venter å få se i Danmark; men Bornholm 

er jo en meget spesiell del av Danmark. Ringborgen på Rispebjerg i den 

sydligste del av Bornholm var imponerende. Anlegget er begrenset av en 

15 m høy skrent med elv nedenfor og 115m lange voller, ca. 3m høye med 

vollgrav. 

Etter en velsmakende lunsj på Hotel Balka Strand kjØrte vi til Gryet, 

hvor det er bevart en større samling bautastein i tildels tett skog (private 

eiere), og til Louisenlund med bautastein i et parklignende område (ved

likeholdes av J ægersprisstiftelsen). 

Gammelborg i Almindingen er også et interessant bygdeborganlegg (fra 

Vikingtid med ombygging i sen middealder). Derfra spaserte vi til ruinene 

av Lilleborg, og videre ned til vegen hvor bussene ventet oss for retur til 

Rønne. Under middagen ble amatørarkeolog Otto Rohmann, som begge 

dagene hadde svart velvillig på spørsmål om Bornholms fortid, takket for 

hyggelig og lærerikt samvær. Til minne om vårt besøk ble han overrakt 

Thorleif Sjøvolds bok om Osebergfunnet og de andre vikingskipsfunn. 

Rønne er en koselig liten by, og søndag morgen (kl. 8.45) tok Henrik 

Vensild og Ebbe Gert Rasmussen oss med på en byvandring og viste oss de 

mest bemerkelsesverdige bygningene. Turen ble avsluttet med et besøk i 

Rønne Museum og Erichsens gaard. 

Preses uttalte deltakernes varme takk til Henrik Vensild og Ebbe Gert 

Rasmussen for all hjelp i forbindelse med arrangementet, for hyggelig mot

takelse og interessant innføring i Bornholms fortid. Som gave fikk de hver 

sin «Osebergkniv», som de takket hjertelig for. 

Etter en rask lunsj på Missionshotellet fulgte våre Bornholmske venner 

oss til flyplassen, og vi gikk ombord i flyet, som bragte oss til Fornebo i løpet 

av vel en time. 

Turen hadde 98 deltakere, og vi hadde godt vær. 
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«Det gamle Oslo» 

I forbindelse med Christianias 350 års jubileum ble det arrangert en eks

kursjon for Norsk Arkeologisk Selskap i Gamlebyen for å se på det som er 

igjen av vår hovedstad fra tiden før 1624. 

Til tross for dårlig vær møtte ca. 60 medlemmer i Oslo Ladegårds have 

søndag 6. oktober 1974 kl. Il. Omviser var stud. mag. art. Erik Schia, som 

først tok oss med opp på ladegårdens loft, hvor vi fikk en god orientering 

ved en modell av middelalder-Oslo. Så gikk vi inn på jernbanetomta til 

ruinene av kongsgården og Mariakirken. Kirkeruinen var især interessant, 

og Erik Schia fortalte om de forskjellige byggetrinnene. 

Fra Kongsgård og kirkeruin gikk vi over til de siste årenes utgravnings

felt og så restene av vanlige byhus og gater. Ved Gamlebyen kirke orien

terte Erik Schia om Fransiskanerklosteret og Oslo Hospital, og fra den nye 

broen så vi ned i Clemeskirkens ruiner. 

Sist på programmet sto Halvardskirken (Ruinparken) og Olavsklosteret. 

Det ble redegjort for de bygningene man kjenner fra middelalder-Oslo og 

livet der. 

Preses takket på deltakernes vegne for den interessante omvisningen, som 

hadde tatt ca. 3 Y2 time. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

TAP- OG 

Utgifter: 

Administrasjon Kr. 29 226,00 

Diverse utgifter ..................................... . }) 2 706,00 

Provisjon, foliokonto ............................... . }) 375,00 

Viking 1972 ....................................... . }) 39 726,00 

Kr. 72 033,00 

Status 

Aktiva: 

Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 290,00 

Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 059,00 

Den norske Creditbank: 

Konto 7001.06.00365, folio 

Konto 7001.63.78443, 5 % 
)) 24.290,00 

)) 40.725,00 

Viking 1973, forskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 655,00 
Raknehaugen, forskudd )) 965,00 

Kr. 67 984,00 
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REGNSKAP PR. 3lfl0-1973 

VINNINGSKONTO 

Inntekter: 

Kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 46 190,00 

Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 883,00 

Renter, sparekonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2 619,00 

-;- overført Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . » 900,00 » l 719,00 

Balanse l jll-72-31 jl0-73 

31/10-1973 

Passiva: 

» Il 241,00 

Kr. 72 033,00 

Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 18.979,00 

Viking 1973, bidrag fra N.A.V.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.000,00 

Disposisjonsfond pr. l jll-1972 . . . . . . . . . . . . Kr. 49 246,00 

Balanse 1972/73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » Il 241,00 » 38 005,00 

Kr. 67 984,00 

Os l o, 31. oktober 1973. 
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Utgifter: 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP's FOND 

TAP- OG 

Forvaltningsgebyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 267,00 

Fondsøkning 1j11-72-31j10-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 193,00 

Kr. 6 460,00 

Status 

Aktiva: 

Den norske Creditbank: 

Konto 7001.76.08019 Forvaltningsdepot . . . . . . . . . . . . . . Kr. 77 430,00 

Konto 7001.63.78443 5 ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 167,00 

Kr. 92 597,00 
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REGNSKAP PR. 3lfl0-1973 

VINNINGSKONTO 

Inntekter: 

Renter .............................................. Kr. 5 460,00 

Livsvarige medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 000,00 

Kr. 6 460,00 

31 j10-1973 

Passiva: 

Fond pr. ljll-72 ...................... Kr. 86 404,00 

Fondsøkning ljll-72-3ljl0-73 . . . . . . . . . . » 6 193,00 

Fond pr. 3ljl0-73 ...................... Kr. 92597,00 Kr. 92597,00 

Kr. 92 597,00 

Os l o, 31. oktober 1973. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

DEN NORSKE CREDITBANK- Kto. 7001.76.08019 

Forvaltningsdepot 

2 stk. Hypotekbanken 212 o/o 1947, 2. serie 

pål. kr. l 000,00, kurs 95Y4 Kr. l 905,00 

5 » Bykreditt 2Y2 o/o 1947, 3. serie, 5. avd. 

pål. kr. l 000,00, kurs 61 . . . . . . . . . . » 3 050,00 

5 » Bykreditt 5 o/o 1961, 5. serie, l. avd. 

pål. kr. l 000,00, kurs 8612 . . . . . . . . » 4 325,00 

l » Panteobligasjon St. Halvards gt. 20, 7y2 % rente, 

oppr. kr. 10 000,00, .......... rest » 6 250,00 

l » Panteobligasjon St. Halvards gt. 20, 7Y2 % rente, 

oppr. kr. 50 000,00, . . . . . . . . . . rest » 34 400,00 

» Panteobligasjon Statsråd Mathiesens v. 8-10, 

612 % rente, oppr. kr. 30 000,00, rest » 27 500,00 

Kr. 77 430,00 

O sl o, 31. oktober 1973. 

Revisjonsberetning 

Jeg har revidert Norsk Arkeologisk Selskaps regnskap for perioden 

ljll-l972-3ljl0-l973. 

Regnskapet er ordentlig ført med bilag for alle poster. Kontingentinn

betalingen er sammenholdt med medlemskartoteket. Jeg har konstatert at 

innkrevingen er fulgt opp i rimelig grad. 

Jeg har kontrollert beholdning i kasse, postgiro- og bankkonti for såvel 

selskapet som dets fond. Verdipapirer beror i forvaltningsdepot i Den norske 

Creditbank. 

Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret meddeles ansvarsfrihet. 

Os l o, 8. noven1ber 1973. 

Kr. A. Arnesen. 
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