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Sverre Niarstrander

ARKEOLOG lENS VEI

De ordene som står som overskrift innebærer ikke bare en vandring fremover, men også at man med visse mellomrom gjør holdt for å få et overblikk og eventuelt trekke opp nye marsjlinjer. «Arkeologi i Norge», utgitt
av Norges almenvitenskapelige forskningsråd høsten 1975, er det første
forsøk på å redegjøre for arkeologiens status og perspektiver i Norge.
Med 5 prosent av alle de innsendte skjemaene hører arkeologien til de
tninste av de 9 fagområdene innen humaniora som utredningen er inndelt i.
Til gjengjeld har arkeologene vært flinke til å svare. 38 av de 45 forskere i
faget har returnert skjemaene i utfylt stand. Det gir en svarprosent ove1
gjennomsnittet i de humanistiske fag.
Det bilde svarene gir av arkeologiens stilling refererer seg til forholdene
slik de var i 1973. Forholdene vil vel ha endret seg noe på enkelte punkter
i den tid som er gått, men neppe i vesentlig grad. Aktualitetsproblemet er
imidlertid av mindre betydning når det gjelder det innledende avsnittet,
som bl.a. tar sikte på å gi en generell karakteristikk av fagets egenart og
målsetting. Alle er enige om at arkeologien beskjeftiger seg med materielle
levninger etter fortidens samfunn og at de må bringes for dagen og tolkes
ved empiriske metoder. Men hva er arkeologiens endelige mål? Meningene
er delte når det gjelder å vurdere bærekraften av de slutninger som kan
trekkes av det arkeologiske materiale. Begrepet arkeologi har vært gjenstand for svært forskjellig tolkning, fra å være den teknikk som praktiseres
når materielle levninger trekkes frem av jorden, til den vitenskap som har
som sitt mål å gi et bilde av en fortidig kultur på grunnlag av de synlige
rester den har etterlatt.
Tradisjonelt er arkeologien en historisk disiplin. Fundamentet for de
arkeologiske slutningsrekker har vært en gjenstandsanalyse hvor funnene
er gruppert i typologisk-kronologiske serier og deres regionale fordeling
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kartlagt. På den måten har forskerne sølt å danne seg et bilde av den virkelighet funnene representerer og komme til klarhet over hovedtrekkene i
den økonomiske og kulturelle utvikling. Denne tradisjonelle linje krysses
i dag av nyere strømninger som mer konsentrerer seg om funnene som
vitnesbyrd om sosiale strukturer og menneskets tilpasning til det naturlige
miljø. Her kan vi spore påvirkning fra nyere sosialantropologiske og økologiske tankeganger. Noe forenklet kan vi kanskje si at forskjellen mellom
de to måter å vurdere materialet på ligger i spørsmålet om funnene skal
settes inn som elementer i en historisk kulturmodell eller om de skal tolkes
som vitnesbyrd om menneskets sosiale mønster, dets forhold til hverandre
og det naturlige miljø. Man bør vel her være forsiktig 1ned å operere med
for skarpt definerte kategorier. Svært ofte vil det i praksis være behov for
å kombinere de to aspekter.
Det er klart at oppfatningen av arkeologiens generelle målsetting til en
viss grad vil farves av den innstilling tnan har til 1naterialet og dets muligheter. Det hevdes f.eks. at arkeologien kan yte verdifulle bidrag når det
gjelder studiet av kulturprosesser og menneskets betydning som økologisk
faktor. I nær sammenheng med dette mener mange at arkeologiens oppgave
1nå være å finne fren1 til menneskets generelle adferdsmønster.
l\1er tradisjonelt har det gjerne vært hevdet at arkeologien har verdi for
kunnskapen on1 vårt miljøs opphav, og at den kan bidra til å skaffe folkegrupper og nasjoner en kulturell plattform å stå på. I dagens Europa er vel
arkeologiens appell smn nasjonal vitenskap i den betydning smn bl.a. Kossinna har tolket den, adskillig bleknet, 1ne!1 for 1nange nye nasjoner i
Afrika og Asia spiller den nok en rolle i oppbyggingen av en kulturell
identitet.
Det spørs on1 vi ikke ved fornnlleringen av hva smn er arkeologiens mål
bør legge vekt på at den som historisk vitenskap bidrar til å gi vår oppfatning av tilværelsen et relieff, en dybdevirkning smn Yi vanskelig kan være
foruten.
Det er vesentlig at utredningen reiser disse spørsmål, 1nen innenfor den
trange ramme smn var satt har det bare vært mulig å streife problemene.
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Det var å ønske at de senere kunne tas opp mer utfØrlig i annen sammenheng.
Ved de skjemaene som forskerne har fylt ut er det samlet inn en rekke
verdifulle opplysninger om vårt arkeologiske miljø. Det viser seg f.eks. at
arkeologi er det av de humanistiske fagområdene som har størst innslag av
gruppearbeid. (26 prosent av prosjektene mot 8 prosent innen humaniora
generelt.) I over halvparten av forskningsvirksomheten inngår tverrfaglig
samarbeid som en del av prosjektet. Svarene viser at arkeologene har god
kontakt med andre forskere, ikke bare på samme arbeidssted, men også
ved institutter andre steder i landet. Når det gjelder kontaktflaten med
andre forskere ligger arkeologene faktisk bedre an enn humanistiske forskere
forøvrig. Kontakten gjelder ikke bare forskere innenlands. Sammen med
kunsthistorie og arkitektur er arkeologien det fag som har best kommunikasjon med institusjoner i andre land.
Også når det gjelder publikasjonsvirksomheten ser det ut til a arkeologene
hevder seg bra. Ikke mindre enn 82 pst. av forskerne har i løpet av de siste
5 år utgitt faglige arbeider, artikler osv., mens prosenttallet for humaniora
totalt er 68 pst.
Men utviklingen viser også enkelte negative trekk. Bare 9 pst. av forskerne i arkeologi har doktorgrad- det er mindre enn i noe annet humanistisk fag. Flere forhold kan spille inn her; kanskje kan det i den sammenheng nevnes at arkeologene ifØlge utredningen har mindre tid til forskning
enn mange andre faggrupper.
Det er også visse trekk ved personalstrukturen i faget som. gir grunn til
bekymring. Forholdstallet mellmn det faste personalet og rekrutteringspersonalet (stipendiater, vit.ass. er osv.) er lavere i arkeologi enn i de fleste
andre hutnanistiske fag. Dette faktum bør tillegges vekt når det gjelder de
arkeologiske institusjoners fremtidige stillingsutbygging.
Arkeologene har kunnet glede seg over at det samlede antall forskere i
fast stilling nesten har fordoblet seg i perioden 1961-1972, med en økning
fra 23 til 45 personer. Men forskningsstatistikken viser hva mange av oss
ikke har vært klar over, at veksten i arkeologien hva stillingstallet angår

VII

har vært mindre enn den vi finner i en del andre fagområder. Det ser også
ut til at den ekspansjon som har funnet sted har kommet senere i arkeologien
enn i de fleste andre fag.
La oss videre nevne et enkelt trekk som er særlig gledelig sett i lys av
det kvinneåret vi nylig har lagt bak oss. Arkeologien har nemlig et av de
største prosentvise kvinneinnslag blant sine forskere: 29 pst. mot 19 pst.
innen humaniora som helhet.
Hva slags forskningsoppgaver er det arkeologene arbeider med? Skjemaene ga opplysninger om 38 prosjekter som var igang i 1973. Studiet av
jernalderproblemer dominerer med tilsammen 13 prosjekter. Interessen
for eldre, (mesolitisk), steinalder er svak (bare l prosjekt), for bronsealder
sterkere, (6 prosjekter), mens det til studiet av yngre steinalder og middelalder hver er knyttet 8 prosjekter.
Etter sin 1nålsetting kan prosjektene deles inn i flere grupper. Den alt
overveiende del (78 pst. av prosjektene) tilhører den problemoriPnterte
gruppen hvor interessen særlig samler seg om bosetningshistorie og økonomisk-sosiale problemer. Få beskjeftiger seg med bygninghistorie og kronologi og ingen med kunsthistoriske (stilhistoriske) emner.
En mindre gruppe, 13 pst., representerer de prosjekter som man kunne
kalle positivistiske, hvor problemene så å si vokser frem av materialet etter.>
som undersøkelsene skrider frem.
Den tredje og minste gruppen (7 pst.) er de rent metodologiske prosjekter
som særlig beskjeftiger seg med testing av arkeologisk metodikk og de naturvitenskapelige hjel pemetoder.
Opplysningene mn den arkeologiske arbeidsprosedyre avslører visse gjennomgående trekk. Forskerne vil som regel selv samle inn sitt materiale,
ikke bare hente det fra museenes samlinger eller bruke andres feltresultater. Dette stemmer overens med den arkeologiske tradisjon i vårt land,
at enhver forsker selv må utfØre feltarbeid. De fleste forskere katalogiserer
selv sitt materiale ut fra den erkjennelse at forskernes subjektivitet begynner i felten og at man bare i begrenset grad kan dra nytte av andres feltarbeid.
VIII

Inneholder opplysningene om planer for ny forskning nye aspekter i
forhold til igangværende prosjekter? De 18 planlagte oppgaver som det er
gitt opplysninger om gjenspeiler et interessespektrum av noenlunde samme
karakter som prosjektene i 1873. Interessen for jernalderstudiene hevder
seg stadig, tnens interessen for steinalderen synes å være minkende. Blant
svarene på spørsmålet om hvilke nye oppgaver som bør prioriteres er det
flere som viser tydelig påvirkning av økologiske og sosialantropologiske
tankeganger. I det hele kommer det klart frem at det har foregått en endring
i faget tned nye synspunkter når det gjelder metode og målsetting. Særlig
nevnes de økologiske og sosialantropologiske aspekter og systematisk bruk
av satnfunnsvitenskapelige metoder. Til denne «nye arkeologi» hører også
bruk av EDB, men her vier det seg at en stor del av de forskere som uttaler
seg fordelaktig om de nye elementer ikke selv gjØr bruk av dem i sin forskning, -ja, at det synes som de har vanskelig for å følge med i alt det nye.
Her er det altså ikke full overensstemmelse mellom arkeologisk liv og lære.
Utredningen gir for første gang et samlet overblikk over vårt arkeologiske forskningslandskap. Den har bragt for dagen adskillig stoff som fagets
egne utøvere hadde liten eller ingen kunnskap om. Den vil bli av vesentlig
betydning i alle diskusjoner om faget og dets fremtid. Det er derfor all
grunn til å gi NAVF honnør for at det tok initiativet til denne utredningen
som ledd i en undersøkelse av forskningsvirksomheten innen de humanistiske fag i Norge.
Rapporten om status og perspektiver innen arkeologi i Norge i 1973 er
utarbeidet av et utvalg bestående av professor Povl Simonsen, Tromsø,
professor Anders Hagen, Bergen og professor Sverre Marstrander, Oslo
med den førstnevnte som formann.
S.M.
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Fig. L Spissen av Vestfoldraet ved innlØpet til Langesundsfjorden. R~.?ysene ligger i sørskr;omingen av raet ut mot havet på en strekning av vel 800 m. Den store <<SkipsrØysa»
D 112 midt på bildet, ligger nær sentret av feltet.

Sverre l\1arstrander

GRAVRØYSENE PA MØLEN
111ed et tillegg av Bjørg Elisabeth Alfsen om analysen av jernnaglene fra
den skipsforn1ete steinsettingen.

Navnet Mølen er knyttet til sørvestspissen av Vestfoldraet der det løper ut
smn en naturlig molo ved innlØpet til Langesundsfjorden. (Fig. l.) .Ordet
henger sammen med det gammelnorske mpl) som betegner en strand med
runde rullestein, og son1 ellers tnØter oss i forskjellige navneformer flere
steder langs kysten.
Ifølge Rolf Sørensens kvartærgeologiske undersøkelser sommeren 19701 ),
er raet ved Mølen samtnensatt av 6-7 adskilte rygger. Den ytterste, største
ryggen, hvor røysfeltet ligger, hever seg opp i en høyde av omkring 20 m og
er utformet som en vanlig frontmorene avsatt under vann med skrånende
fremside og brattere bakside. Etter at breen trakk seg tilbake fra Mølen for
vel l O 000 år siden og moreneryggen langsomt steg opp over havspeil~t, har
strøm og bølger 1nodifisert overflaten og vasket vekk finmaterialet i den
øvre steinkappen i en dybde av ca. l m. På den høyereliggende delen av
1norenen finnes det 1narkerte strandvoller, som ifølge Rolf Sørensen skal
være dannet for en 3500-3000 år siden.
Men det er sæt~lig son1 kulturlandskap at Mølen fanger vår interesse. Den
mektige smnlingen av større og mindre gravrøyser på moreneterrassene ut
n1ot havet er uten sidestykke i vårt land. (Fig. 2.) Det er nettopp foreningen
av geologiske og kulturhistoriske aspekter som gir stedet dets særegne karakter. Vissheten om at morenelandskapet ikke kan ha forandret seg synderlig siden dan gang røysene ble bygget, gir den som besøker stedet en merkelig følelse av å vandre tilbake til fortiden.
Ut fra en skjønnsmessig vurdering er røysene på Mølen gjerne tolket som
grav1ninner fra bronsealderen. Det er nok å minne om A. W. Brøggers høy11

stemte skildring i Norsk Arkeologisk Selskaps lille fører for Mølen fra 1938 2 ).
Monumentene på Mølen, sier han, hører med til den lange rekke av bronsealdersrøyser langs kysten som markerer leden og gir oss et bilde av bronsealderens storbønder eller sjøkonger med skip sotn gikk i fart på Nordsjøkysten og kanskje enda lenger sør. Brøgger oppfattet bronsealderen som en
storsjøtid i Europas forhistorie, med store oppdagelser sjøveien som senere
ble glemt.
Den kritikk som nok kan rettes tnot det bilde Brøgger ruller opp, må delvis også ramme den som skriver dette. Jeg har selv en gang karakterisert
gravrøysene på Mølen som en mektig «portal» til bronseaiderlandskapet
innenfor ved bunnen av Skiensfjorden med ristningsfeher og bronsefunn. 3 )
Hvilket grunnlag har vi egentlig for en arkeologisk vurdering av Mølenfeltet? I virkeligheten er det, som forskningshi'storikken viser, tner enn spinkelt. Ifølge Kraft var det i 1838 «paa gaarden Vervaagens grund ... endel
tnærkelige steenrøser, omtrent 12 i tallet, hvoraf flere ere af anselig høide og
mnfang, og alle tned store fordybninger i tnidten)), 4) De samme opplysningene finner vi i Nicolaysens register av 1862. 5 ) Men stedet har også vært besøkt av enkelte av forrige århundres mnreisende kunstnere 1ned antikvariske
interesser. I 1968 fikk Oldsaksatnlingen som gave fra det danske Nationalnluseunl en liten satnling akvareller av fortidsminner i Vestfold, signert
Zeuten 1845. Det kan ikke være tvil mn at kunstneren er identisk med den
danske kunstmaleren Christian O. Zeuthen (1812-90), som bl.a. også arbeidet smn tegner ved det oldnordiske tnusetun. En av akvarellene viser den store
skipsrøysa (D 112) med et lite parti av den nærmeste smårøysrekken (rekke
F på kartet, fig. 4). Fordypningen i tnidten, smn allerede Kraft nevner smn
et gjennmngående trekk, kmntner ikke særlig tydelig frem hos Zeuthen, tnen
det kan jo være at krateret har øket i vidde og bredde ved de stadige «skattegravningene)) smn røysa har vært utsatt for i årenes løp.
Men av større interesse er den udaterte planskissen over hele feltet som
Zeuthen antakelig har laget satntidig med akvarellene (Fig. 3). Den viser enkelte forskyvninger når det gjelder avstandene, 1nen er ellers noenlunde korrekt i hovedtrekkene. Zeuthen har tydeligvis fremstilt røysene slik han har
tenkt seg at de opprinnelig har vært uten de fordypningene i midten son1
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Kraft nevner. Endel av smårøysene nærmest venstre kant av storrøysa D. 27
(rekke C på kartet) ser ut til å være utslettet siden Zeuthen tegnet dem, og
storrøysene D 127 og 209, som nå ligger delvis rasert med steinmassene kastet utover, må antakelig ha vært bedre bevart den gangen.
Det var lokalhistorikeren dr. Amt Augestad i Larvik som på elli måte
gjenoppdaget Mølen i nyere tid. Da A. W. Brøgger så feltet for første gang,
var det Augestad som viste ham rundt. Augestads første, nokså amatørmessige beskrivelse av feltet, stammer fra 1905. 6) Av størst interesse er hans rapport om den utgravningen han hadde foretatt av en av de 13 større røysene
han forteller om. Han stØtte på et gravkammer, mindre enn l m langt og
% m bredt. Det var murt opp av stein med den flate siden inn, og hadde en
steinhelle smn overligger. Den var kløvet og veltet til side. I den svarte, fete
jorden i bunnen av graven· fant·es trekull og litt bjørkenever, ellers intet. Om
dette anl'egget, som må ha rommet en branngrav, kan det vanskelig sies noe
mer enn at det trolig må skrive seg fra et tidsrom etter eldre bronsealder da
skjelettbegravelser var det vanlige. Dessverre har det vist seg umulig å bringe
på det rene hvilken røys Augestad undersøkte; en gjennomgåelse av hans
etterlatte papirer for å bringe klarhet i saken har vært uten resultat.
Augestad synes å ha utfoldet adskillig arkeologisk aktivitet sommeren 1905.
En innsender (ham selv?) i bladet Grenmar for 13. ll!ovember, forteller nemlig at Augestad også gikk løs på den større gravrøysa på ·feltet (D 112) og at
han nådde å avdekke overliggeren i et .gravkammer, før han på grunn av forskjellige praktiske vanskeligheter måtte stanse.
Helt til de siste års undersøkelser ble satt igang, kunne forskningssituasjonen for Mølen i virkeligheten karakteriseres slik:
l. Det fantes ingen tilfredsstillende oppmåling av felte·t:. Det kartet som er
gjengitt i Norsk Arkeologisk Selskaps fører fra 1938 og senere brukt i
Vestfolds oldtidsminner, 7 ) er ufullstendig og delvis misvisell!de.
2. Det hadde ikke vær:t foretatt en eneste faglig utgravning av noen av røysene.
3. Det forelå ikke et eneste funn fra feltet.
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Fig. 2. RØysfeltet p!'t .MØlen. I forgrunnen storrØysene D 27 og D 209. Øverst til hØyre
«skipsrØysa» D 112 og til venstre for den den lange smårØysrekken, F. Ved smårØysrekkens
bortre ende ligger den skipsformede steinsettingen D 100.

For å få et pålitelig grunnlag for videre undersøkelser, var det først og
fre1nst nødvendig å få utarbeidet et ka,rt smn bl.a, kun111e gi sikre data om
røysenes høyde over havet. Et slik kart ble utarbeidet ved vit. ass. R. G. Bennet ved Geografisk Institutt, Universi,tetet i Oslo (fig. 4). Det ble registrert
ialt 208 røyser, hvorav 16 av litt større di1nensjoner. Det er bare 4 av røysene
som egentlig kan kalles storrøyser med diam. 1nellmn 25 og 35 m (D 27, 112,
14

-4----
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197, 212). Lavest ligger den vestligste av storrøysene, D 27, med nedre kant
bare 6,8 m o.h. 2 store langrøyser, D 129 og 206) måler h.h.v. 40 og 35 m i
lengde. Enestående på feltet er den spissovale, nærmest skipsformete steinsettingen med en lengde på nesten 20 m (D 100), som senere ble gravet ut
(1972-73). Ellers teller denne gruppen endel rundrøyser fra ca. 8 til ca.
20m i diam., og noen få avlange røyser 111ed lengde mell0111 12 og 14 111. En
av rundrøysene på moreneryggen (D 202) ble undersøkt i 1972.
Resten av feltet består av ialt 192 ganske små røyser, 111ed diam. 111ell0111
l og l ,5 111. De aller fleste ligger gruppert i rekker (rekkene A til H på planen fig. 4), s0111 går 0111trent parallelt med strandlinjen.
Det sier seg selv av de slutninger vi kan trekke på grunnlag av de lavest
liggende høysenes høyde over havet 111å være viktige for vår oppfatning av
hele feltets kronologi. W. C. Brøgger streifer p1'oblemet i avha1~dlingen 0111
«Bronsecelten fra Bøle nær Porsgrund». 8 ) Da Mølen bare ligger vel 20 km i
luftlinje SØ for Bøle, er de slutninger han trekker også av interesse for vurderingen av røysfeltet. Brøgger hevder at celten, s0111 sta111111er fra begynnelsen av yngre bronsealder (4. per.), 1nå være tapt fra båt på et tidspunkt da
havet antakelig stod 9 a lO 111 høyere enn i nåtiden. På Mølen hadde Brøgger
ved nivelle111ent funnet at basis til den lavestliggende røysa (D. 27) lå på
6,40 n1 o.h. Med en bren111ingssone på 3,5-4 111, regnet han med at røysa ikke
kunne være bygget tidligere enn på et tidspunkt da harvet sto 2,5-3 m høyere
enn nåtid. Dette nivået 111åtte selvsagt svare til et betydelig senere tidsr0111,
eller som Brøgger uttrykker det: «den allersiste del av bronsealderen, - - da landets hævning var nest:en helt eller 111ulige111s i virkeligheten fuHstændig
avsluttet». Det er å 1nerke at det er endel usikkerhetsm'Omenterr i Brøggers
resonne1nent, sm11 bl.a. gir seg uttrykk i at hans beste111melse av det strandlinjenivå son1 skulle svare til bronsealderens 4. per., i virkeligheten varierer
1nellmn 7,5 og l O 111. Det er også påfallende at Brøgger ikke regner n1ed en
datering av den lavestliggende røysa til eldxe jernalder smn et nærliggende
alternativ. Det skyldes uten tvi!! at man dengang var tilbøyelig til å mene at
hevingen av de siste 2-3 n1 av Norges sydkyst var avsluttet i tiden omkring
bronsealderens sl u tning.
Etter nyere undersøkelser av strandforskyvningsforholdene på Brunlanes
16

kan det imidlertid vanskelig være tvil om at de lavestliggende røysene på
Mølen tnå være yngre enn bronsealderen, fordi de ligger på nivåer som først
er dukket opp av havet etter denne periodens slutt.
Viss·e holdepunkuer for vurderingen av s!t,randfoi1skyvningen i ytre Os'lofjord gir Elizabeth Skjelsviks undersøkelse av stokke broen i Båsmyr ved Freberg i Sandar nær Sandefjord. 9 ) Ka~:i Henningsmoens pollenarualytiske undersøkelser og Ivan Th. Rosenqvists geologiske vurdering har begge gitt soin
resultat at stokkebroen 1nå stamme fra slutten av yngre bronsea,lder. C 14dateringene grupperer seg mellom 470 og 300 f.Kr., a1tså på overgangen mel'lmn yngre bronsealder og keltisk jernalder. Stokkebraen er knyttet ti:l et
st·randsediment som i.følge Rosenqvist kan antas å ha ligget 7,8 m over nåværende havnivå dengang trekonstruksjonen ble bygget. Hvis man som
Rosenqvist regner med en hevningshastighet på 30 cm pr. årrh. i SanJdefjordstrakt'en, skulle havet ha ståtJt i dette nivået for en 2600 å:r siden eller ca. 630
f.Kr. På bakgrunn av poHenarralys·ens resultater og C 14-dateringene skuHe
man nok her ha ventet en noe senere datering av stokkenivået til tiden omkring 400 f.Kr.
Et annet grunnlag far vurdering av strandlinjeforskyvningen på Mølen g~r
de observasjonene som Norges geografiske oppmåling har foretatt ved Nevlunghavn siden 1927 for å beregne de årlige tniddelvannstandsnivåene og på
den måten klarlegge strandlinjeforskyvningens hastighet. 10 ) Observasjonene
viser at det har funnet sted en gjennmnsnittlig forskyvning på 1,8 mm pr. år
Hvis vi tar vårt utgangspunkt i dette resultat og regner med en forskyvning
av 18 cm. pr. århundre, får vi et grunnlag for å beregne den maksimale alderen på den lavestliggende røysa D. 27. Som nevnt skulle nedre kant av røysa
ifølge oppmålingen 1971 ligge 6,8 m over havflaten. Rolf Sørensen unde:rstreker i sin kvartærgeologiske undersøke aJt røysa ikke viser spor etter· bølgeskader og at den nåværende brennings'sone på feluet rekker opp til ca. 2,5 ~
over nåværende havnivå. Da røysa ble bygget kan: havet altså ikke ha stått
mer enn ca. 4 m høyere enn nå. Med en landhevingshastighet av 18 cm pr.
årh. vil dette si at røysa ikke kan være eldre enn ca. 250 f.Kr., derimot kan
den selvsagt være yngre. At dette er tilfeHe, stØttes av det Slt,randforskyvningsdiagram fot~ Brunlanes som Rølf Søremsen har utarbeidet på grunnlag av
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Fig. 5. RundrØysa D 202. Sekundært. Gravkammeret likt ved enden av
transportbåndet.

upublisert 1nateriale stiHet til rådighet av Kari Henningsn1oem På grunnlag
av dia.gra1n1net trekker Sørensen den slutningen at n1ed en brenningssone
son1 idag skulle røysene være bygget for en 1200-1500 år siden.
Med utgangspunkt i disse data for strandforskyvningshastigheten i N evl unghavntrakten i moderne tid og Kari Henningsn1oens strandforskyvningsdiagrain for Brunlanes er vi kmnmet fre1n til tidsangivelser som i begge tilfelle gir os grunn til å tro at de lav·estliggende røyse11e på Mølen må være
bygget en gang i eldre jernalder. Det gjelder i første rekke storrøysa D 27
og de ca. 28 smårøysene i rekkene A, Bog C.
Hva så 1ned resten av felltet? Er det vokst fren1 gjenno1n et lang1t tids,rmn
1ned røyser fra eldre bronsealder på 111oreneryggen og røyser fra yngre bronsealder og eldre jernalder fordelt 11edover skråningene 111ot havet? Eller er
den vesenvlige delen av feltet bli<tt til gjennmn en kortere periode i yngre
bronsealder og eldre jernalder?
18
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RØYS 202 PÅ MØLEN
Brunlanes Vest fold
Undersekt 1972 av S.Marstrander

Fig. 6. Sekundært gravkammer i rØysa D 202.

Det var med utgangspunkt i denne prob}ems:til'lingen æt undersøkelsene
på Mølen begynte i 1972. De ble som· nevnt konsenurert om en av rund
røysene på moreneryggen D 202, som ligger mellom 17 og 18 m-koten og
den skipsformete steinsettingen D 100, som ligger på 12 m-koten.
Rundrøysa, som har en diatn. på ca. 15m og en høyde på vel l m (fig. 5),
var adskillig rasevt av skattegravere. Endel av st:einmassene valT kas,tet utover,
og den hadde et svært krater hvis bunn bare lå Y2 m over mamknirvået. Utgravningen viste at den senorale delen av røysa valT helt omrotet. Det fantes
ikke spor etter det primære ,gravænlegget, derimot kom de t nær røysas vestre
kant for dagen et sekundær.t anlegg i form av et vel 2 m langt kammer med
dekksteinene på plas\S. (Fig. 6.) St·einente i 'langveggen hadde forskjøvet seg,
så det var vanskelig å fastslå kistens innvendige bredde hel:t nøyaktig. Men
etter dekksteinene å dømme m;l den ha vært meget stnal, ikke mer enn mdlom 40 og 50 cm bred. Hverken i kammeret eller andre steder i røysa ble det
funnet n10e av inJteress'e. Det var intet som tydet på at kis,ten hadde romm·et
1
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Fig. 7. I forgrunnen langrØysa D 129; til hØyre smårØysrekkene G og F og den
skipsformecle steinsettingen D 100; i bakgrunnen «skipsrøysa» D 112.
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Fig. 8. Skipssettingen D 100 fØr utgravning.

en branngrav. Det fantes hverken askelag, t11ekullbit-er, ildskjørnet:e eller
sotete stein.
01n denne sekundærgraven hær væ11t en skjdettrgrav er delt selvsagt, umulig
å si med sikkerhet; alle brannspor kan være vasket ut i tideniS løp. I m'otset'ning til eldre jernalders ofte fine, hellebygde kamre, er denne kisten nokså
grovt bygget av kuppelstein og andre nalturEge blokker 'som har vær:tJ for
hånden. Som overliggere va'l· også brukt næturli'ge blokker, ikke flate heller.
Den snTale formen kunne tale for at vi står overfor et eksempel på de «innsnevrede» kistene med brannbegravdser smn ·er velkjente på· sørskandinavisk
område i slutten av eldre bronsealder.
Ifølge Kari Henningsmoens diagram skulle st:randlin~en ha fonskjøvelt seg
nedover fra 18 1neters nivået hvor røysa ligger engang i tids1rommet ca. 1400
-1200 f.Kr. Ut fra de geologiske data smn idag står til rådighet skulle det
derfor ikke være noe i veien for å anta at røysa ble bygget en gang i midtre
21

51</PSFORMET STEINSETNING 0.100
På Molen, Brunlanes, Vestfold.
Undersokt 1972,73 av Sverre Marstrander
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Fig. 9. Plan over skipssetting.en D 100.

eller sene·re del av eldre bronsealder og a~t det i slutten av perioden ble an~
lagt en sekundærgrav nær dens vestre kant.
Hddigvis ga utgravningen av den skipsfonnete steinsettingen sikrere
holdepunkter for datering. (Fig. 7.) Det var vel den eneste av de mange gravminnene på Mølen som på forhånd ga inntrykk av å være urørt, og undersøkelsene viste da også at dette virkelig var tilfelle. Da steinsettingen ble
målt opp, viste det seg at den var 19,7 m lang, med en største bredde på
4,5 m. Steinvollene var ganske lave, sjelden tner enn 0,25 m høye. Den
nordlige steinvollen var gjennmngående 1,5 m bred, mens den sørlige var
smalere, bare mnkring ltn. (Fig. 8-9.)
Overflatelaget innenfor vollene besto av noe grovere grus tned stein opptil
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kultstørrelse. Under dette lå et lag med finere grus, omtrent som singel.
Disse to lagene hadde ti1l samrnen en tykkelse på 10-15 cm. Under disse
lagene lå et tynnere lag med sotet s1nåstein og grus, tildels blandet med
ildskjørnet materiale ( «svart:steinslaget» ). Tykkelsen vari,erte meHom 5 og
10 on. Under det:t:e kom så igjen vanlig usm"tert Inore111emateria1le ('sml. sniltt
1nellmn pel lO og Il på planen, fig. 9).
Steiruvollen var lagt direkte på det laget n1ed finere singeHignende grus
som ble nevnt ovenfor. Det så ut som om denne grusen var sortert ut av
1norenematerialet og spredt utover for å danne et jevnt underlag for stein..
settingen. Etter at stein1voilene var bygget, har de så i det indre feltet fylt på
det øverste laget med stein av kultstørrelse; det mangler nemlig under stein1

23

Fig. 10. Skipssettingen D 100 under utgravning. «Skipsrøysa» i bakgrunnen.

vollene. Svartsteinlaget forsvinner på utsiden av vollene. Dette ble bl.a. klart
ved gravning av prøvesjakter ut fra steinvoHens yt,re kant i N og S ved pel 12.
(Fig. l 0.)
I NØ kvadrant ble det funnet 5 sarnlinger av ildskjørnet stein (Felten1e
I-IV og VIII. Fig. 11). Steinene var på mellom rnannshode- og knyttnevestørrelse. De var sprukket i flere deler eller var så skjøre at de kunne plukkes
fra hverandre rned hendene. En:kelue av steinsarnlingene kunne kanskje være
rester av ildsteder (fig. 12), rnen askelag eller trekuUbiter var det ikke spor
etter. Antakelig er båhnørjen rnellon1 steinene vasket ut i tidens løp. At det
allikvel har vært gjort opp bål her, kan det ikke være tvi'l mn. Overflaten, av
steinene hadde et sotaktig belegg, og det finkornete rnaterialet rnellmn
steinene viste seg da det ble tØrt å inneholde kuUstøv. San1linrgen av ildskjørnet srtein fot!satte i nordvestre kvadrant rned fdt IX.
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Fig. 11. Skipssettingen D 100. IldskjØrnete stein i NØ-kvadrant.

Også i SV-kvadrant ble det funnet noen samlinger a:v ildskjømet stein.
De var mindTe, men av helt '~ilsvarende karakter. (Felten1e V-VII.)
Det viste seg at di'Ss e bålplassene som vi vel må kunne kaHe dem, inneholdt en mengde ganrske små jernspån i veks1ende konsentrasjoner. DetJte lot
seg meget lett påvise ved at en vanlig li~elJJ magnet førtes gjennom sanden og
det fine gruset. Forekomstene av jernspån utenfor bålplarssene er markert ved
skravering på planen. Ved felt Ill ble vi for første ganrg oppmerksom på 3
litt større jernfragmenter som helt klart må:trte ha tilhørt nagler. Dette gav
1
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Fig. 12. Skipssettingen D 100. Samling ildskjØrnet stein i felt Ill (ildsted?).

jo en forkla-ring på jermspånforekomstellle; de 1nåHe etter all sannsynlighet
oppfattes som rester av korrodel'te nagler. Ialt ble det regi'strert 70 slike
naglefragtnenter. De aller fleste lå i svart'stJeinslaget, noen også i det singelliknende gruslaget ovenpå. Noen ganske få nagler lå i det åpne midtfeltet,
1nen de aller fleste under steinvollene, særlig i SØ-kvadrant i steinsetningens
østlige spiss. Ved naglene ble det i mange tilfelle også iakttatt konsentrasjoner av jernspån. Svartsteinlaget ved pel 15 var så å si gjennomsyret av jernspån. Det sa1nn1e gjelder et område ved pel 21 og 22 og selve bålplassen i
felt IX.
Son1 nevnt var bålmørjen i regden forsvu11net. Men ved nagle 12 i SØkvadrant var bevart et lite askelag smn var tilstrekkelig som prøve for C 14 da1tering. Resultatet er av stor interesse. 11 ) Askelagets alder er besten1t til
1810± IIO år (C 14 år) regnet fra nåtid (1950). Skipsettingen skulle etter dette
vært bygget en gang i ticlsrmnmet :W-250 e.Kr., altså i eldre eller begynnelsen av yngre rmnertid.
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Fig. 13. 3 naglefragmenter med bevart hode (nr. 13, 23 og 26) fra røysa D 100,
sett fra siden (Øvre rekke) og ovenfra (nedre rekke).

Dessverre er ingen av de fuillne naglene fuHstendig bevart, men blant
fragmentene kan det med sikkerhet påvises både runde, hvelvede nagleho'der og rombiske små plater som har vært nitt1et: fast til naglespissen.
(Fig. 13, 14.)
At det i det hele er beva11t noe av naglene skyldes at de har fåJtt @lØdeskaU
ved å ligge i' bålet. N agl~ene ligger spredt utDver uten ntoen som helst: orden
innenfor den ytre kanten av steinvo'llene. Ettersom taUe:t på na:gJJer minstt har
vært 70 (sikkert flere når man tenker på mengden av jernspån), kan de ikke
stamme fra skrin og lignende, men forklaringen må være at det på stedet er
bl1ent en klinkbygd båt, og at bålmørjen m'ed jerntnagl'ene etterpå er jevnet
utover.
Selv om det ikke er funnet spor etter brente ben eller noen form for grav-
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Fig. 14. 2 naglefragmenter (nr. 13 og 37) fra rØysa D 100 som viser den rombiske platen
klinket til enden av naglen. Øvre rekke innvendige side av platen med rest av naglestilken, midtre rekke platen utvendig med stilkhodet, og nedre rekke platen sett fra siden.
Skala i mm.
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gjem1ne, 1nå vi allikevel tro at brenningen av båten. har væt~t l'edd i en gravleggingsseremoni og at den skipsformede steiruseHingen er en form foc gTavminne bygget over en branngrav.
Både når det gjelder datering og form stålf skipss'ettingen på Mølen nokså
isolert i det not,ske materialet og det ligger nær å undersøke hvilken plass
den egel1ltlig inntar i not'disk sammenheng.
I den siste 1nenneskealder er det foretatt en rekke s.ys:cematiske undersøkelser over skipssettingene i Norden, son1 har fØrt til at vår viten om deres
alder og utbredelse er blitt betraktelig utvidet. 12)
De fleste- kanskje m·ellom 1000 og 1500 anlegg - fin111es i landskapene
nord og sør for Malaren, på bland og Gotland og i de sørsvemske landskapene Småland og Skåne. Mindre grupper finnes på den svenske vestkysten i
Halland og Bohuslan. I Finland, i bah,isk og nordtysk område er det spredte
sn1å grupper, mens Danma1-k kan vise et noe større taU, antagelig omkring
250. Adskillig over halvparten, ca. 150, utgjø·res av skipssettingene på Lind..
holm Høje. I Norge er skipssettinger forholdsvis sjeldne - det e1 antatt at
det kan dreie seg omkring 20 anlegg, men det knytter seg a:tskiHig usikkerhet
til beregningsgrunnlaget. 13 )
Av de over 200 fagmessige undersøkte skipssettinger i Norrde:ru er det bare
i· mnkring 25 funnet branngraver med gravgods som har g1itt sikker datering
til yngre bronsealder. Resten tilhører yngre jernalder med enkelte foTløpere
i folkevandringstiden.
Spørstnålet om det virkelig foreligger kontinuitet i bruken: arv skipsfo.rmede steinsettJinger som gravminne fra begynnelsen av yngre b110nsealder og
ned gjennom hele jernalderen, står fremdeles åpent. Mårten Sten1be:rgers
ta:ruke 14) at skipssettingene fra yngre bronsealder på Gotland hadde funnet
sin fortsettelse i steinkister med båtlignende kontur, anlagt under flat marrk
og 1ned skjelettbegravelse holder neppe s1tikk. Også på bland og ved Simris
i Skåne er det kommet for dagen lignende steinkister med båtlignende kontur. Det er meget usikkert om disse underjo1uiske steinkistene i det hele tat1t
er bygget med det formål å gjengi konturene av en båt. Trolig representerer
de lokal.e utviklinger uten interesse for koli·tinuitetsproblemet.
Det materiale vi i dag har til rådighet tyder på at det virkelig er en hiatus
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rnellom de skipsfonnede steinsetningene fra yngre bronsealder og fra yngre
jernalder. Før undersøkelsen av anlegget på Mølen hadde man ikke grunnlag for å datere en eneste av de vanlige skipss'eutingene synilig over rnarken
til de eldst,e avsnittene av jerna1deren. 111 )
Med den C 14-dateringen vi har fått knytter det seg derfor særlig interesse
t il skipssettingen på Mølen. Står den hdt isolert, eller viser den tilknytning
til skips'settingene fra yngre bronsealder?
1

I 12 a·v de henimot 350 skipssettingene på Got'land er det funnet branngraver med gravgodsfunn som girr sikker datering dl yngre bronsealder.
Skipssettingene på Gotland kan være bygget av forhoLdsvis små, lave stein,
eller i andre tilfelle av noe større blokker rned relingslinjer som stiger mot
de ofte mannshøye stevnsteinene. 16) Innenfor randsteinene er det som oftest
en sarnrnenhengende stein pakking.
I Kurland i Litauen er fra lang tid tilbake kjent en gruppe på i alt 13
skipssetrtilllger son1 har vakt særlig interesse fordi de viser overensstemmelse
rned de gotlandske både når det gjelder størrelsen, byggernåten med en
indre sarnrnenhengende steinfylling og forekomsten av branngraver innenfor
steinsettingen. 17 )
Også skipssetJtingene i NØ-Småland på østkysten innenfor Gotland viser
tilknytning tril denne gotlandsk-baltiske gruppen. 18) På lokaliteten Vinas ble
undersøkt en 4,5 n1 lang, litt tn~egelme:ssig skipssetting med innvendig steinpakking som i rnidten inneholdt en urnebranngrav fra yngre bronsealder.
Noe lenger sør, ved Hjortekrog liggeT 3 skipssettinger markert rned ganske
store randsteiner smn omslutter en innvendig fyHing av mindre stein. Brente
beinsturnper spredt utover hele steinfyllingen tyder på en branngra,v, og da
de t're skipssettingene ligger på et gravfelt f,ra yngre bronsealder, er det all
grunn til å tro at de stammer fra samme tidsrom.
I en særstilling står de to kjente skipssettingene ved Slatteryd i Krarup,
NV-Skåne og ved Lugnaro i den tilstøtende delen av HaUand. 19 ) Den første
inneholdt et brannflak, den andre en urnebranngrav, som begge kunne dateres til yngre bronsealder. De to skipsseutingene er av forholdsvis beskjeden
størrelse, henholdsvis 8 og 11,5 n1 lange, og er begge bygget etter n10enlunde
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sanune InØntster smn de anleggene vi neN:opp har nevnt. Men usedvanlig er
det at begge gravskipene har vært overhvelvet av store hauger.
De tre skipssettingene ved Enesbjerk på Bornholm med tettstå:ende større
ra11dstein, in111eholdt branngroper som på nokså usikkert grunnlag er datert
til overgangen 1nellom bronsealder og jerrna}der. 20 )
Til skipssettingene på Langeland knytter det seg så megen usikkerhet at
det ikke er forsvarlig å regne de1n med til de sikkert date11te bronsea'ldersanleggene. 21 )
I Norge har vi ikke et eneste sikkert eksempel på denne gruppen skipssettinger fra yngn·e bronsealder.
Hvis vi sammenligner anl'egget på MØlen m·ed de skiptssettingene fra
yngre b1~onsealder vi nå har gjennomgått, vil det tre klavt frem at det er avvik på vesentlige punkter. Det gjelder både størrelse og byggemåte. Skipssettingene fra yngre bronsealder i Norden har en 1niddellengde på omkring
8 1n og er altså gjenno1ngående mindre enn skipssettingene fra jerna'lderen. 22 )
Et karakte11istisk trekk ved skipssettingene fra bronsealder er videre at de
i motsetning til anlegg.ene fra jernaldere111 som oftest har sammen.hengende
steinfyHing innenfor randsteinene. 23 )
Skipssettingen på Mø}en er med sine 20 meters lengde betraktelig større
enn gjennomsnittet av anleggene fra yngre bronsealder. Istedenfor rekken
av randsteiner finner vi på Mølen lave voller, lagt opp av mindre stein. Den
indre steinfyllingen mangler. Både størrelsen og mangelen av den indre
steinfyll:ingen viser i virkeligheten mer tilknytning til jernalderens enn den
yngre bronsealderens anlegg. Bruken av lave steinvoller istedenfor rekke[' wv
randsteiner for å markere skipskonturen, ser ut til å være et loka'lt fenomen.
Det må bli usikkert hvordan vi skal forklare bakgrunnen for skipssettingen på Mølem Hvor er ideen kommet fra? Ettersom det på norsk grunn ikke
er påvist en eneste sikker skipssett<ing fra bronsealderen, kan det vanskelig
være tale om en videreføring av en hjemlig bronsealde['tra:disjon. Men kan
gravskikkideen skyldes nye impulser utenfra i tidlig jernalder? I denne sammenheng ligger det nær å minne om et par store skipssettinger som· ligger
anlegget på Mølen nær både i rom og tid.
Den nesten 40 m ]ange skipssettingen ved Istrehågan: i Tjølling, med

31

branngrav fra4. årh. er vel, bortsett fra anlegget på Mølen, det eldste sikkert
daverte eksetnpel på denne gravfonnen i Norge. 24 )
Ennå 1ner imponerende er den ca. 45 1n lange skipssettingen på Elgesetn
i Sandar med opprinnelig over 30 randsteinsblokker og stevnsteiner som er
over tnannshøye. Det er ikke gjort funn i selve steinsett,ingen25 ), tnen dens
arkeologiske tniljø taleil· for at den er bygget en gang i romertid-folkevandringstid.
Med tanke på hvor sjeldne de skipsforn1ete steinsettingene er i Norge, er
det ganske påfallende å finne di,sse tre anleggene satnlet innenfor et nokså
begrenset områtle i det sørlige Vestfold, som nettopp i r'omer,tid og tidlig
folkevandringstid spilte en så viktig rolle. I løpet av de 4-5 første århundrene av vår tidsregning tnå gravskipsideen ha slått rot i dette området og har
så å si materialisert seg i de tre anleggene på Mø1en, Isterhågan og Elgesetn
leng1e før vi finner eksetnpler på denne gravfonnen andre steder i landet.
Er det tale mn en innovasjon av hjetnlig eller fretnmed opphav? Velger vi
den siste n1odellen, kunne vi tenke oss at itnpulsene var kmntnet fra svensk
område, hvor imidlertid storparten av de tallrike skipssettingene tilhører
yngre jernalder. Det påfallende at vi ikke har en eneste skipssetting på østsiden av Oslofjorden eller i Østlandsbygdene, hvor impulsveiene tnåtte ha
gått henholdsvis fra Sør-Sverige eller Malartrakten. Videre er både IVIølenog Isterhågan-anleggene så tidlige at det er vanskelig å forkla~re dem på bakgrunn av de svenske skipssettingene fra jernalderen, son1 neppe i noe tilfelle
går lenger tilbake enn folkevandringstiden. De sa1n1ne argun1entene kan
stort sett gjøres gjeldende hvis n1an tenker seg at det er itnpulser fra dansk
område son1 har vært utslagsgivende. Det er lite sannsynlig at dette er tilfelle.
Vår gjennmngåelse synes å vise at det neppe finnes et eneste sikkert eksetnpel
på danske skipsettinger fra eldre jernalder; de smn har kunnet tidfestes tilhører alle vikingtid og er altså uten interesse i denne sa1nn1enheng.
Det ville være forhastet å trekke noen endelig konklusjon når det gjelder
bakgrunnen for den lille gruppen av norske skipssettinger fra eldre jernalder. Bare en brøkdel av de n1ange anleggene i Norden er faglig undersøkt,
og nye funn kan endre bildet fullstendig. l\1en slik bildet fortoner seg i dag
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ser det nesten ut som om vi må anta en hjemlig innovasjon for å forklare
bakgrunnen for de tre ski pssettingene i ·Vestfold.
Brannlaget i skipssettingen på Mølen inneholdt som vi har hørt bare
fragn1enter a.v jernnagler. Hvis C 14-daterin:gen er riktig, må naglene fra
Mølen høre til de eldste smn er funnet i Norden. Den maritime ekspertise
har i1nidlertid hevdet at klinknagler vanskelig kan tenkes å være kommet i
bruk på et så tidl.ig tidspunikt smn i de første århundrer av vå,r tidsregnir}.g,
og at skipssettingen i virkeligheten måtte være betraktelig yngre, kanskje
fra yngre jernalder. 26 ) Men det er neppe grunnlag for å trekke C 14 -daterin~
gen i tvil ut fra dette synspunkt.
Nydambåten er det eldste sikkert daterte helt klinkbygde fa,rtøy i Norden
1ned bruk av jernnagler. 27 ) Men funnet av Bjørkebåten fra Gastriklanld gir
oss bevis for eldre bruk av jernnagler. Det vel 7 m lange fartøyet kan kalles
en piroge, hvor nedre del bestod av en stokkebåt. Til denne va.r det på begge
sider festet relingsplanker 1ned i alt 45 jernnagler. Det dreier seg altså om en
kon1binasjon av en stokke båt og et klin.kbygget fa•rtøy. Det kunne både ut
fra strandforskyvningsforholdene og pollenanalyse dateres til elrlre romertid.28) Det tilgjengelige arkeologiske n1aterialet gir i virkeligheten godt
grunnlag for å anta at klinkbyggingsteknikken ble utvilz'lret i Norden i løpet
av rmnertidens å<rhundrer. Et viktig funn i denne sa'lnmenheng er kommet
fren1 ved Perry Rolfsens undersøkelser av nausttuftene på Nord-Kolnes,·· 1
Sola k., Rogaland. Her ble det under langve~gene i nausttufu 14 funnet
nagler, spiker og kera1nikk smn kunne datleres til tiden omkr. 200 e.R!·
Perry Rolfsen antar at disse naglene i hvert fall ikke kan være særl~ig yngre
enn ca. 350 e.Kr. Sammen med naglene fra Mølen skulle de representere de
eldste funn av båtnagler i Norge. 29 a) Andre funn av båtnagler i enkel~e
naustlignende tufter fra 4.-6. årh. (Fig. 15) styrker teorien om en utvikling
av klinkbyggingsteknikken i løpet av romertiden. 30 )
I denne sammenhengen kan det være av interesse å minne om at det ·i
flere av gravfunnene på det store Bråten-feltet på Ringerike var lagt ned
n1yn11almklumper. Det eldste funnet går tilbake til eldre romert,id, de øvrige
fol de'ler seg på y111gre rmnertid og tidlig folkevandringstid. Både oldsalzsformer og gravskikk i Ringerikes rmnertid bærer bud om nære foiibindelser
1
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Fig. 15. Nagle fra tuften Vere VI, ant. et naust; Vanse, Lista, Vest-Agder- nat. st.

med Vestfold med komn1unikasjonslinjer son1 har fulgt Dra:tnsvassdraget Ringerikets eneste vei til havet. Vi kan vel våge den slutningen at lnynnahnkhunpene i gravene på Bråten-feltet n1å ha san1n1enheng n1ed en begynnende
jernvinne på Ringerike, og at den eldste jernvinna i Vestfold vanskelig
kan være yngre, alt taler for at den i virkeligheten går like langt tilbake som
på Ringerike.
De analyser konstruktør Bjørg Alfsen har utfØrt av naglene fra lVIølen (se
tillegg til denne avhandlingen s.... ) , viser at jernet har et forholdsvis høyt
innhold av fosfat og kobolt. Dette indikerer at naglene er fren1stUt av n1yr1nahn.a1)
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Som stØtte for teorien om klinkbygde fartøyers eksistens i eldre romertid
har leilighetsvis vært nevnt det kjente båtformede leirkaret fra Glarkrogen i
Hjørring fra l. årh. e. Kr. 32 ) Det karakteriseres av P. V. Glob som en modell av
et klinkbygd fartøy. Overflaten er ved en linje og to bånd med punkt'er inndelt i horisontale soner prydet 1ned skraverte trekanter, som kan gjengi bordgangen i et plankbygd fartøy. Men det kan selvsagt diskuteres om karets
fonn og dekor egentlig gir sikkert grunnlag for slutninger når det gjelder
bruk av klinkbyggingsteknikken. Det må innrømmes at Globs karakteristikk representerer en sannsynlig tolkning, men at den kanskje ikke kan sies
å være en fastslått kjensgjerning.
Det kan vanskelig være tvil om at de spiss-ovale steinsettingene skulle gi
tilskueren frestillingen om et sjøfarende skip. Men det kan være delte meninger om i hvilken grad tnan kan oppfatte steinskipene som pålitelige modeller av forbildene når det gjelder dimensjonene.
Trolig har Marta Stromberg rett i at Norden\S folk i yngre bronsealder
kjente fartøyer av størrelsesorden som kunne svare til de fleste steinsettingene. Derimot er det vanskelig å følge henne når hun som generell regel hevder at det ved gravbyggingen alltid ble bygget et steinskip av samme størrelse
som et vanlig bruksfartøy. 33 ) Man kan neppe i hvert enkelt tilfelle stole på
at skipssettingens mål gir et pålitelig holdepunkt for vurderingen av bronsealdersfartøyets lengde. Det er f.eks. lite trolig at tnan i yngre bronsealder
hadde fartøyer på over 45 meters lengde, svarende til de største skipssettingene på Gotland. 34 ) Det satnme må også gjelde jernalderens skipssettinger;
anlegget på Mølen, med sine 20 m gir oss ingen sikkerhet for at det fartøyet
som ble brent der hadde samme lengde. Alle forsøk på å bestemme fartøyets
lengde i båtgraver hvor naglenes opprinnelige orden er blitt forstyrret, må
nødvendigvis være preget av usikkerhet. Tallet på nagler kan svinge sterkt
selv om det dreier seg om fartøyer som tnan kan vi'se hadde omtrent samme
lengde.
Gt~aver

med båter under 5 1n pleier ikke å inneholde mer enn ca. 40-80
nagler. ) Da skipssettingen på Mø'len etter alt å dømme må ha inneholdt
atskillig flere enn de 70 naglefragmentene som kom for dagen, skulle dette
indikere et fartØy på over 5 m. N agleplatene er ganske kraftige og måler opptil
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2,5 X 3,5 on. De tyder på at det dreier seg om en båt av ikke helt ubetydelige: dimensjoner. Det ville kanskje ikke være urealistisk å regne 1ned et fartØy på 5-8 1neters lengde - den gruppen som hovedmengden av gravbåtene
fra yngre jernalder tilhører. 36 )
Med hensyn til gravskikken representerer skipssettingen på Mølen en
sjelden variant: på gravplassen er først brent en båt, dernest er lagt opp en
steinsetting smn substitutt for fartøyet. Denne dobbelte bruken av båten
i forbindelse n1ed gravleggingsseretnoniene er ikke helt uten paralleller. På
Ølbør i Håland på Jæren var anlagt en branngrav 1ned lag av kull og brente
ben inne i en båtlignende steinsetting, bygget av kantsatte heller 1ned skråning utover. Reiste steinheller i begge ender markerte stevnene. 37 ) I brannlaget lå det en mengde nagler etter en båt, som 1nå være brent på likbålet.
l\1en i steinsettingen har skipets rolle i gravleggingsseremonien fått varig
fonn. Over steinsettingen var det til slutt bygget haug. Gravanlegget på
Ølbø,r stan1n1er fra yngre vikingtid. Selv 0111 det altså er skilt fra steinsettingen på Mølen 1ned et langt spann av tid, kan det vel allikevel dreie seg 0111
beslektede forestillinger.
Det er ikke særlig uenighet on1 at gravleggingen av den døde i et virkelig
fartøy og i en steinsetting, son1 i sin spissovale forn1 etterligner et fartøys
kontur, er forskjellige uttrykk for en og san1n1e ide. l\1en en sen etterslekt
møter store vanskeligheter når det gjelder å kon1n1e til klarhet over hvilken
plass skipet egentlig hadde i norrøn dødskult og hvilke forestillinger son1 var
knyttet ti'l det. Den forn1ulering av problemet so1n Oscar Montelius gav i en
studie over skipsbegravelser allerede i 1885, er fretndeles aktuell: «Har fartyget hort till den dodes utrustning på san1n1e satt S0111 hans hastar, klader,
vapen ock 1nånga andra fore1nål? ... Eller har 1nan tankt sig att den dode
skulle på fartyget fardas tiH «det andra landet?»>>. 38 ) l\1ontelius' probletnstilling innledet en diskusjon hvor innleggene helt fre111 til våre dager har
pendlet 1nellmn de to hovedsynspunktene, uten at 1nan egentlig er kmnn1et
fren1 til et definitivt resultat.
Forestillingen on1 at den døde trengte gravs1kipet for å kmnn1e til «det
andra landet>> forutsetter forestillinger 0111 den dødes båtferd over havet til
dødsriket, beslektet 1necl den greske tro på Karons ferge over gletnselens
36

flod til Hædes. Men det lar seg neppe gjøre å fø,re sikre bevis for at slike forestillinger har vært av noen betydning i Norden, slik Knut Stjerna hevder. 39 ).
De ikke særlig tallrike eksemplene vi har på graver 1ned «Karonspen:ger»
fra yngre TomeTtid til folkevandringstid 40 ), kan ikke uten videre tas til inntekt for at troen på de dødes båtferd har vært et virksomt eletnent ved utformingen av gravkulten. Trolig er Karonspengen et isolert innslag fTa fremn1ed, klassisk påvirket gravskikk, men her i Norden skilt fra sitt oppTinnelige
betydningsinnhold. 41 ) Heller ikke i norrøn, litterær overlevering finner vi
klare belegg for forestillinger om at de døde måtte dra til dødsriket med båt.
Kildene inneholder ikke n10e som kunne tyde på at veien til Hel eller Valhall gikk over havet eller over en flod. 42 )
Det naturligste er å oppfatte gravskipet som en del av den dødes eiendom
som han skulle ha med seg og hadde bruk for i livet etteT dette, likesom
våpen, klær og annet personlig utstyr. En slik tolkning har metodisk sett den
fordel at den ikke medfører noe nytt element, 1nen føyer seg naturlig inn i

Fig. 16. SmårØysa nr. 82 i rekke F, MØlen utgravet 1973.
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de forestillinger om de døde, som allerede yngre bronsealders gravskikk gir
uttrykk for.
Et problem for seg selv representerer rekkene av smårøyser. Er det virkelig graver? En av disse røysene, nr. 82 i rekke F like ved den store skipsrøyse
D. 112, ble undersøkt nærmere (Fig. 16). Den var oval med største tverrmål
2,60 m; høyden var bare 30 cm. Øverst lå en steinpakning som fylte åpningen til en klart markert grytefonnet grop med diam. 45 c1n og dybde ca.
30 cm. Under pakningen var gropen fylt med fin, svart grus. Steinene i
sidene av gropen var sotet, og i bunnen lå en samling skjørbrente stein. Forholdene minner altså om «svartsteinslaget» i skipssettingen; sikre spor etter
bål, men ingen funn av trekullbiter eller brente benstu1nper. AHikevel ligger det nær å slutte at røysa dekker en branngrav, anlagt i morenebakken.
Det er ikke å vente at organiske stoffer skulle bevares i nevneverdig grad
under så ugunstige forhold.
Enkelte arkeologisk-topografiske notater tyder på at slike rekker av smårøyser ikke er et helt ukjent trekk på gravfelter fra, jerna1deren. Ved Homborsund, sør for Grimstad skal det være s1nårøyser av lignende karakter som
på Mølen. 43 )
I Urda beskriver biskop Neumann n10en «Oldtidsn1inner ved Boknesundet
Ryfylke». 44 ) Det dreier seg on1 en imponerende sa1nling gravrøyser og
steinsettinger av forskjellige forn1er på gårdene Sebø og Ølvestad, antagelig
fra eldre jernalder. Mellom to av røysene ligger en rad av små steinsettinger
smn dels danner s1nå steinhoper, dels er ringfonnete (sml. Neumanns avb.
Pl. VIII). Denne grupperingen av s1nårøyser i rekker 1ninner om de systemer
vi ser på Mølen.
Mølenfeltet er anlagt på raets grus banker, og ane gravn1inner er bygget
av 1norenemateriale. I sitt generelle anlegg kan det derfor sammenlignes
1ned flere av de store strandgravfeltene langs kysten.
Den nænneste parallellen er den imponerende sa1nlingen av ca:. 50 gravrøyser på utsiden av Tron1øya ved Arendal. Røysene ligger i et urørt rullestenslandskap og er i «Innstillingen fra utvalget for sikring av høyt prioriterte fornminner» s. 27 karakterisert smn røyser «av Mølen-type». Dessverre
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har det aldri vært foretatt systetnatiske undersøkelser av dette feltet; det
foreligger bare usikre opplysninger mn funn aN leit,kar.
På det nordre feltet på Kvassheim i Hå som var i bruk ca. 200-600 e.Kr.
(Fig. 17), følger langrøysene den buete strandvolden som rekken av smårøyser og den store langrøysa D. 129 på Mølem
Undersøkelsen av det store Hå-gravfeltet (Fig. 18) i samme herred inntok
en sentral plass i de systematiske undersøkelsene av de stJOre strandgravfeltene fra eldre jerna,}der som Stævanger lVIuseu1n utfØrte i slutten av 1950årene og utover i 1960-årene. Funne111e tilhører i, hovedsaken 4.-6. årh. 45 )

Fig. 17. Det nordre strandgravfeltet på Kvasseim, Hå, Jæren. Gravfunnene fra
feltet stammer fra tiden ca. 200-600 e.Kr.
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Blant de ca. 60 røysene finnes det en tliindre, skipsfonliet steinsetting, hvor
det en gang i begynnelsen av 500-årene ble beg,ravet en mann i en båt. lVIann
og fartøy ble brent og det hele dekket tiltlied stein, men naglene lå på plass
og kunne fortelle hvor stor båten hadde vært og visse detaljer om byggemåten. - I ytterligere 3-4 hauger på Hå er det funnet nagler i så store
tlielllgder at de tliå stanltlie fra båter. I en av røysene ble det påvist en båtgrav som på stratigrafisk grunnlag kunne dateres til siste halvdel av 300årene. Båtgraven er dessverre blitt sterkt skadet ved sekundære anlegg, så
bare få av naglene ble funnet på plass. Undersøkelsene av Hå-feltet viser at
båtgraven på Mølen ikke står helt isolert i eldre jernalders gravskikk.
En tlier systematisk gjennomgåelse kan bringe flere paralleHer til lVIølenfeltets gravforn1er for dagen. Hvis det er så SOlli enkelte ting tyder på, at
grupperingen av stliårøyser i rekker er et trekk sotli har særlig tilknytning
til eldre jernalders gravskikk, er det grunn til å tro at en vesentlig del av
feltet på Mølen tilhører dette tidsrmlimet. Vi kan riktignok ikke se bort fra
den n1uligheten at enkelte av røysene på selve tlioreneryggen SOlli D. 202 kan
skrive seg fra bronsealder. Men den øverste stliårøysrekken, rekke H på kotene 14-16, og de gravminnene son1 ligger på satlillie eller lavere nivåer,
kunne en da, SOlli arbeidshypotese, tenke seg stamtlier fra eldre jernalder.
lVIen større klarhet i feltets kronologi kan vi først få ved fortsatte undersøkelser. Av særlig interesse vil det være å få fastslått Olli den. in1ponerende
skipsrøysa son1 ligger sentrah til på feltet, D. 112 tilhører eldre jernalder i
likhet tlied den lavestliggende av storrøysene D. 27. Hvis dette viser seg å
være tilfelle, ville det bety en vesentlig støtte for riktigheten av den arbeidshypotesen SOlli vi har fren1satt.
En så tliektig sa1nling gravminner son1 den vi møter på lVIølen n1å ha sin
bakgrunn i gunstige konstellasjoner av ytre vilkår. Det ligger nær å tro at
det overskudd gravanleggene bærer bud on1 også tliå gjenspeife seg i funnnlaterialet.
Brunlanes inntar ingen særstilling når det gjelder funn fra bronsealderen;
funnene er så få at de ikke tned noen rin1elighet kan tenkes å representere
et tniljø son1 svarer til den n1aktutfoldelse røysene på lVIølen den1onstrerer.
Tar vi deritnot en oversikt over tnaterialet fra eldre jernalder, blir bildet
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et annet. Bjørn Hougen er den første som klart har fremhevet betydningen
av Brunlanes, halvøya mellom Langesundsfjorden og Larviksfjorden, som
Vestfolds eldste kultursentrum. 40 ) Funnene fra eldre rmnertid er særlig tallrike i den sørlige delen av Vestfold, fre1nfor alt i Brunlanes. Det er for det
1neste branngraver, 1nen også noen skjelettgraver 1ned personlig utstyr av
nokså jevn standard. Noen få gullsaker og glassperler tyder på en begrenset
import, men det er de hjetnlige sakene smn dominerer. Noen få av funnene
kan føres tilbake til l. årh., men hovedparten tilhører 2. årh. Kvantiteten
av funnmaterialet tyder på at det i Brunlanes og tilgrensende bygder må ha
eksistert en bosetning på denne tiden, son1 etter forholdene ikke kan ha vært
helt ubetydelig.
Men ennå 1ner 1narkert blir Brunlanes' dominerende stilling i yngre
rmnertid og eldre folkevandringstid, eller mere nøyaktig: 3.-5. årh. Karakteristisk for tiden er de rike skjelettgravene som ofte inneholder glassbegre
fra de provinsialromerske glasshytte!" i det nordlige Gallia og i Rhinltrakten,
eller fra andre produksjonssteder i de østlige romerske provinser. Vi skal
ikke her gå inn på det vanskelige spørsmål om proveniensen av de enkelte
typer glassbegre -et problen1 smn for øvrig er under utTedning av e111 norsk
forsker. I denne sam1nenheng er det imidlertid viktig å registrere hvordan
funnfordelingen understreker Brunlanes' særstilling. Av de 14 importerte
glassene i Vestfold er halvparten funnet innenfor et begrenset, lokalt område. Brunlanes, som allerede i eldre romertid skiller seg ut som en rik
bygd. Ikke uten grunn karakteriserer Bjørn Hougen Brunlanes som et virkelig kultursentrum hvorfra importvarene har spredt seg utover til de andre
bygdene. Han peker på at ingen del av Vestfold ellers åpner seg i den grad
mot havet som Brunlanes gjør; ingen annen bygd kunne etter sin beliggenhet være bedre skikket til å 1notta og formidle nye strømninger. 47 ) Med god
grunn kan vi kalle tidsrommet fra slutten av 3. årh. til tiden omkring 500,
1ned sine serier av rike skjelettgraver for Brunlanes' storhetstid. Det er ingen
annen periode smn med .Q.oen grad av sannsynlighet kan sammenstilles med
de storstilte gravanleggene på Mølem Allerede i eldre romertid må det, som
l
vi har hørt ha vokset frem et miljØ som kan forklare byggingen av et anlegg
som den ski psformede steinsettingen. Men storparten av feltet, bortsett fra de
41

Fig. 18. Hå-feltet i Hå, Jæren. Funntne tilhØrer 4-6 årh.

vanskelig daterbare røysene på toppen av 1norenen, 1nå etter all sannsynlighet tilhøre yngre rmnertid og eldre folkevandringstid og 1nå ses i salninenhenginecl den blon1stringen Brunlanes-halvøya opplevet i dette tidsron1n1et.
lVIen elet spørs on1 ikke en del av den rikdon1n1en IVIølen-feltet gir uttrykk
for skyldes at sentret ikke bare hadde søndre Vestfold son1 oppland, 1nen
også nedre Tele1nark, eller omtrent det mnrådet smn i ga1nn1el tid kaltes
Grenland. Bjørn Hougen har pekt på den likheten son1 de eldste skjelettgravene i Gjerpen, Lunde og Bø fra 2. og 3. årh. viser 1ned den tilsvarende
gruppen i søndre Vestfold. 48
Nien Grenlands tilknytning til det sørlige Vestfold kmn1ner i hvert fall
tydelig fren1 når det gjelder de rike skjelettgravene son1 først kan registreres
i Brunlanes i slutten av 3. årh., og son1 noe senere brer seg til de øvrige
bygdene i det sørlige Vestfold og til Grenland, hvor de dmninerer bildet fra
midten av 4. årh. til tiden mnkring 500. Jens Storn1 Niunch har i forbindelse 1ned sine studier over Telen1arks eldre jernalder pekt på at denne
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gruppen skjelettgraver i nedre Telemark har et utstyr som viser st'ore overensstetntnelser med det vi kjenner fra skjelettgravene i Brunlanes og de
andre bygdene i det sørlige Vestfold. 49 ) Det er ovevflødig å gå i detalj når det
g;jelder materialet fra nedre Telemark ettersom det er inngående behandlet
av Munch. Her er det bare grunn til å peke på at sammenhengen vises ikke
bare i at typene av smykker og importsaker er de samme, men at det også
er god overensstemmelse når det gjelder leirkarmaterialet.
Som i det sørlige Vestfold er det da særlig de importerte glassene som setter sitt preg på skjelettgravene i nedre Telemark. Det høye, koniske begeret
av grønnlig glass fra Nordgården i SelJord har sin parallell i Arosbegeret fra
Brunlanes, begge fra 5. årh. Rester av glass i iiberfangteknikk, tned gulgrønn bunn og blått overlag finner vi både i det nevnte funnet fra Nordgården, fra Espedalen i Gjerpen og fra Valby i Tjølling, alle funn fra 4. og
første halvdel av 5. årh. Endelig er gruppen av begre med innslepne ovaler
representert både i funnet fra Søtvedt i Solum og i funnene fra Tveitene og
Foldvik i Brunlanes, alle i funn fra 4. årh.
Munchs påvisning av parallellene mellom de rike skjelettgravene i nedre
Telemark og det særlige Vestfold synes å hvile på et solid grunnlag. Når
Munch derimot i sin konklusjon hevder at <<Området ved Lågens munning i
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denne har vært et handelssentrum, der importvarene ble tatt i land og
spredt videre», kan vi vanskelig følge ham. Handelssentret kan ikke ha ligget
nede ved Lågens munning i Larviksfjorden; det 1nå ha ligget på NIØlen nær
gravfeltet, hvor vi på innsiden av ratungen som stikker ut i Langesundsfjorden finner en halvsirkelformet bukt, Strandbukta, som langt ned i tiden
ble anvendt som havn (Fig. 19). Lokalhistorikeren Arnt Augestad viser til at
i «Den Nye Danske Søbog eller Styrmand og Lodsmands Haandbok», København 17 45 fins en beskrivelse av seilasen fra Langesund til «N esse», son1 blir
omtalt smn en god og bekvem havn på nordsiden av Mølen, søkt av hollenderne son1 handelsplass. 50 ) Denne stedsangivelsen kan ikke sikte til noe annet
enn Strandbukta. Innerst i bukta ble det ifølge Arnt Augestad like før 1911
funnet eikepåler son1 kan være rester av gamle brygger. 5 1 ) Dessverre ble dette
aldri undersøkt nænnere.
Fler·e steder langs kysten kan vi tale 0111 sentra hvorfra itnportvarene har
spredt seg ut over bygdene i nærheten. Helge Gjessing har pekt på den dotninerende stilling som Fjærebygda ved Grimstad inntar, både tned hensyn
til funnenes 1nengde og deres kvalitet. 52 ) Og Haakon Shetelig har vist hvordan vi innenfor et lite område i strøket mnkring Kannsund finner en konsentrasjon av provinsialrmnerske bronsekar fra yngre rmnertid. 53 )
Erkjenelsen av Mølen som vel det viktigste ilnportsenter på Østlandet i
eldre jernalder, understreker bare en side av stedets karakter. llnporten
forutsetter en eksport av naturalia son1 vi ikke har 1nulighet for å konkretisere (skinn? huder? slaver? kveg?). Vi kan bare fastslå at den må ha eksistert.
Dette utgangspunkt reiser interessante perspektiver når det gjelder studiet
av 1narkedsn1ekanis1nen i vår eldre jernalders økonomiske struktur. Var
i1nportsentret et n1øtested for fre1n1nede kjøpmenn og lokale oppkjøpere
som i sin tur organiserte redistribusjon av varene? En slik 1nodell synes å
foresveve Ole Klindt-Jensen når han skildrer handelsvirksmnheten 1nellmn
frenunede kjøp1nenn og gern1anske stam1ner i nordiske farvann. 54 ) Selgere
og kjøpere 1nøttes på 1narkedsplasser smn Plinius kaller commercia. 55 ) Sentret
På Mølen kan 1neget vel ha fungert smn et slikt commercium. Bjørn Hougen anser det ikke for un1ulig at importen til Brunlanes skyldes direkte
handel n1ed rmnerske kjØplnenn. 50 ) Direkte besøk av kjøp1nenn med varer
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fra italienske verksteder er det vanskelig å tenke seg på våre breddegrader;
derin1ot skulle det ikke være urimelig å anta at kjøpmen fra Nord-Gallia og
Rhin-traktene fant veien langs Nordsjøkysten til nordiske markedsplasser,
også til lVIølen, og byttet germanske naturprodukter til seg mot f.eks .. glass
og bronser. Med dette er antydet en modell, men det kan tenkes flere.
De mest nærliggende muligheter kan summarisk stilles opp slik:
1\!Jodell I. Passivt mottagende kontakt.

Frem·mede kjøpmenn bringer importsakene til sentret på Mølen og bytter
til seg naturprodukter av lokale handelsmenn, som foretar redistribusjon av
i~1n porten.
1\!Jodell II. Indirekte kontakt.
In1portvarene bringes til importsentret av mellom1nenn som har InØtt

fren1mede kjøpmenn på markedsplasser i Sør-Skandinavia. M·ellommennene
får naturalia i bytte og formidler disse videre. Distribusjonen av importvarene foretas av lokale handels1nenn som møter frem på Mølen.
J\!Jodell III. Aktivt oppsøkende kontakt.

llnportsentrets handelsn1enn oppsøker selv markedsplassene i Sør-Skandinavia for å få kontakt 1ned frem1nede kjøpmenn. De bringer med seg naturalia og bytter til seg importvarer som glass og bronser.
Flere varianter kan tenkes. For å komme til større klarhet over markeds1nekanis1nen trenges imidlertid analyser av ressursene i de distrikter som
kan sies å utgjøre importsentrets oppland, og en vurdering av hvilke former
for handelssan1kve1n som under de rådende forhold måtte anses som adekvate. ~1en uansett de resultater som undersøkelsene vil før frem til, kan
det sies at de folk so1n hadde handelsvirksomheten på Mølen i sin hånd,
1ned oppkjøp av naturprodukter, import av kunstindustri og andre produkter og redistribusjon til avtagerne rundt om i distriktene, må ha vunnet eh
makt og rikdom som best kan måles ved de storslåttte gravanleggene på
moreneryggen sør for den gamle havnen. 57 )

*
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Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre undersøkelsene på Niølen
1970-73 uten hjelp og bistand fra forskjellig hold.
Vit. ass. - nå amanuensis - Rolf Sørensen, Inst. f. Geologi, NLH, Ås,
foretok i 1970 en kvartærgeologisk undersøkelse av Mølen-området. Amanuensis Kari Henningsmoen, Inst. f. Geologi, Universitetet i Oslo, har gjennen1 hele undersøkelsesperioden gitt råd og veiledning, særlig i forbindelse
med strandforskyvningsproblemene. Vit. ass. R. G. Bennett, Geografisk Inst.,
Universitetet i Oslo, foretok 1970 en fullstendig opp1nåling av feltet. Endelig tok vit. ass. Helge Irgens Høegh i 1970 pollenprøver fra en liten myr et
par hundre 1neter øst for gravfeltet.
Professor dr. Olav H. J. Christie og konstruktør Bjørg Alfsen gjorde det
n1ulig å få utført de nødvendige analyser av jernnaglene fra skipssettingen
ved 1nassespektrometrisk laboratoriu1n, Blindern.
Hovedfagstudentene Ola l\1elby, Lyder Marstrander, Sven Nordheim,
Harald Rød, Trond Løken, Jan-Henning Larsen og Øystein Johansen har
til forskjellige tider og på forskjellig vis deltatt i undersøkelsene.
Jeg ville gjerne få bringe hver enkelt en hjertelig takk for verdifull assistanse.
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Sumn~ary

Mølen is the south-western point of the Vestfold moraine, at the mouth of
the Langesund Fjord (Fig. l). The cairn field (Fig. 2) li es on a morainic ridge,
which rises to about 20 metres above sea-level, and has the form normal for
tenninaltnoraines deposited under water, with a sloping front and a steeper
re ar. Since the glacier receded frmn Møl en rather more than l O 000 years
ago, the surface of the ground has changed as the result of the action of
curent and waves, which have washed away the finest particles to a dep.th
of about l metre.
The field was surveyed in the summer of 1970, and it was then established
that it contains 208 cairns. Only six of these can be described as great cairrts:
four round cairns, whose dia1neters vary frmn 25 m to 35 m, and two long
cairns, 1neasuring 40 1n and 35 m respectively. There are also a num ber 'of
cairns with diatneters frmn 8 1n t'o 20 m, and a few long cairns measuring
from 12 m to 14 m in length. Unique is the boat-shaped stone setting,
almost 20m long, which was investigated in 1972/73. Of the remaining 192
small cairns, the majority are grouped in rows parallel to the shore (rows A
to H on the plan, fig. 4).
The lower edge of the westernmost great cairn lies only 6.8 m above sealevel. Recent investigations of the shore-line displacement at Brunlanes
would seem to show that this great cairn, as well as all the other low-level
cairns at Mølen, tnust be of more recent date than the Bronze Age, for their
sites \vere still covered by the sea at the end of that period.
Recent observations of the rate of shore-line displacement in the Nevlunghavn district, which borders on Mølen, 1nake it appear most unlikely that
the great cairn D 27 should be older than about 250 B.C. - although it may
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well be 1nore recent, of course. Rolf Sørensen's diagram of the shore-line
displace1nent at Brunlanes would seem to indicate a 1nore recent date.
Thus the geological features of the quaternary period at Mølen provide a
sound basis for assuming that the ]owest lying cairns - the great cairn
D 27 and the 28 s1nall cairns of rows A, B and C 1nust have been raised at
some ti1ne during the early Iron Age.
The excavations concentrated on one of the round cairns on the 1norainic
ridge, D 202) and on the boat-shaped stone setting, D 100.
No important results came to light when the round cairn was investigated
(Fig. 5). The entire pri1nary burial had disappeared, but near the western
edge a secondary burial chamber was found, with the covering stones still
in place (Fig. 6). This chamber, which was rather 1nore than 2 m long, 1vas
en1pty, and there were no finds on 1vhich a dating of this burial might be
bas ed.
Fortunately the investigation of the boat- shaped stone setting yielded
hetter evidence for dating. (Fig. 7-8). The actual setting consisted of low
stone walls, raised on top of more finely grained grave!, which resembled
shingle (Fig. 9-10). Below this, a layer of sooty small stones and gravel, mixed
with brittleburned material, was found. TJ:is layer was 5-10 cm thick. In
several places concentrations of brittleburned stones occurred - these may
represent the re1nains of fire-patches (Fig. 11-12). A large amount of iron seales was found, in varying concentrations, in and cloS'e to these presumed firepatches. Among them there were a number of larger iron fragments, uncloubtedly fragn1enta·ry rivets. About 70 such rivet fragments were found,
n1ost of then1 in the layer containing brittle-burned stones (Fig. 13-14). The
densest concentration of rivets lay at the eastern point of the stone setting.
A slight layer of ash preserved at one point 1nade a radiocarbon analysis
possible. This yielded the date 181 O± Il O years B.P ., which would seem to
indicate that the stone setting was built during the period A.D. 30-250,
during the early or at the beginning of the late Rmnan Iron Age.
As there were at least 70 rivets, they cannot represent any kind of casket:
the explanation would see1n to be that a clinker-built boat was burned here
and that the e1nbers - together with the rivets they contained - were raked
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out over the ground arfter the fire. Even though no traces of bumed or
charred bones, or of any grave furniture, have been found, we must assume
that this boat was burned during. a burial ceremony, and that the boatshaped stone setting is a form of tomb memorial, raised above a cremation
bu ri al.
The Mølen stone setting, 20 1n long, is considerably larger than the average
of late Bronze Age boat-shaped stone settings. Instead of their rows of edging
stones, the l\1ølen setting has low walls made from small stones piled up
together. But this would seem to be 1nore or less a local phenomenon. A
characteristic feature of most of the Bronze Age boat-shaped stone settings
is the cmnpact filling of stone within the edging - Mølen lacks this feature.
In fact, Mølen shows 1nore similarity with the settings of the Iron Age thap
with those of the late Bronze Age.
In this connection we would refer to two large boatshaped stone settings
which are very dose to Mølen in both time and space. The almost 40 m
long setting at Istrehågan in Tjølling, which contairrs a fourth century cremation burial, is stuely the eaTliest securely date example - apart from Mølen
- of this type of burial in Norway. Still more ilnpressive is the approxilnately 45 n1 long setting at Elgesen1 in Sandar, which was probably raised
at some time during the Rmnan Iron Age or the Migration Age. Bearing
in n1ind hmv rare these boat-shaped stone settings are in Norway, one is
struck by the remarkable proximity of these three, which all lie within a
fairly sn1all part of southern Vestfold, an area which was of such great importance during the Roman Iron Age and the early Migration Age.
As yet we do not have sufficient 1naterial to permit of a definitive conclusion concerning the background of this small group of Norwegian boatshaped stone settings from. the early Iron Age. Only a very small part of
the great number of such settings in the North has been investigated by
experts, and new finds may change the picture completely. But our presen't
knowledge would seem to indicate that their background is best explained
in terms of a don1estic innovation.
If the radiocarbon date obtained is correct, the rivets found at Mølen
must be among the earliest rivets found in the North. It has been ma1n51

tained that rivets can hardly have been taken into use as early as during the
first centuries of the Christian era, and that the boat-shaped stone settings
must therefore be of more recent date, possibly frmn the late Iron Age.
But this hypothethis hardly provides sufficient reason for doubting the
correctness of the radiocarbon date.
The Nydam boat is the earliest securely dated and entirely clinkerbuilt
vessel constructed with iron rivets. But the 7 metre long Bjorke boat frmn
Gastrikland provides evidence of the use of iron rivets during the early
Roman Iron Age. This vessel, whose lower part was a monoxyl craft, had
gunwhale planks attached to both sides by means of iron rivets. Iron rivets
have also been found in many of the fourth-sixth century boat-shed sites
along the Norwegian coast (Fig. 15), and they also support the theory that
the develop1nent of the clinker-building technique started during the Roman Iron Age. Bjørg Alfsen's analysis of such rivets shows that they were
made fron1 bog iron.
One cannot in every instance conclude that the 1neasurements of the
stone setting correspond to the length of the Bronze Age or Iron Age boat.
The lVfølen setting is 20 m long, but this need not mean that the vessel
which was burned here was equally long.
Judging frmn the number of rivet fragn1ents found at Mølen - more
than seventy- the length of the vessel1nust have exceeded 5 n1etres. It would
not be unrealistic to assun1e that the vessel might have been 5-8 1netres
long- the 1najority of the burial boats of the late Iron Age were of this size.
The burial custmn represented by the Mølen setting is a rare variant:
first a boat "\Vas burned at the burial site, and afterwards a boat-shaped stone
setting was raised as a substitute for the burned craft. There are some very
few parallels for this double use of the boat in connection with burial
ceren1onies: one is the Viking Age gTave at Ølbør in Håland, Jæren, where
a boat had been burned on the pyre, and a boat-shaped stone setting had
consequently been built. Even though these two burials are far apart in
time, they may well represent kindred ideas.
So long afterwards it is very difficult to form any clear idea of the role
which the boat played in the Norse burial cult; or of the concepts associated
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with it. vVe can hardly produce evidence showing that the idea of the deceased crossing the sea into the underworld was at all widespread in the North.
It seems most reasonable to assume that the burial ship represents part of
the property of the deceased, one of this belongings which he took along
into the life to come, where he would find use for it - like his weapons,
clothes and other equipment.
The rows of small cairns present another problem. One of them, No. 82
in row F, was investigated in same detail (Fig. 16). Under the packing of
stone at the top, the depression was filled with fine, black gravel. The sides
of the depression were sooty, and brittle-burned stones were found at the
bottmn. It seems 1nost likely that this cairn was raised above a funnel-shaped
cremation burial dug down into the morainic ground.
We have smne evidence in the form of topographical notes indicating that
such rows of small cairns are not entirely unknown in Iran Age grave fields.
But more than that - there are also parallels for the entire Mølen. cairn
field as such. It lies as we have heard on the gravel banks of the moraine,
and all the cairns and stone settings are _!Juilt from morainic material.
All these factors find parallels in a group of large shore cairnfields. along
the coast.
The closest parallel is the impressive accumulation of about fifty cairm;
on Tromøya near Arendal, on the seaward side of the island. These cairns
lie on otherwise virgin ground, covered with pebbles, just like the Mølen
field. The same applies to the cairn field at Kvassheim in Hå, Jæren, which
was in use from about A.D. 200 to 600 (Fig. 17). The large Hå cairn field in the same parish as Kvassheim - has about sixty cairns, and several of
these have yielded boat rivets (Fig. 18). The earliest of these boat burials
can ?e dated to the later half of the fourth century A.D., the dating being
based on their stratigraphy. These burials at Hå show that the Mølen boat
burial is not an entirely isolated phenomenon among the burial customs
of the early Iran Age.
On the basis of these parallels, and with the support of the radiocarbon
date, we can now formulate a working hypothesis: the entire lower part of
the grave field, from row H of small cairns at the top, at 14 m-16 m con53

tour lines, and including all the burials at the same or at a lower lever, date
from the early Iran Age. Whether the cairns on the morainic ridge date
from the late Bronze Age or from the early Iran Age we cannot at present
determine.
So itnpressive canns as that at Mølen would seem to represent such a
wealthy society that one would expect their wealth to be reflected not only
by graves, but also by objects found. Here one naturally thinks first and
foremost of the archaeological material from the early Iran Age. Bjørn
Hougen was the first to stress the importance of Brunlanes, the peninsula
between the Langesund Fjord and the Larvik Fjord, as the first cultural
centre of Vestfold. Early Roman Iran Age finds are particularly numerous
in the southern parts of Vestfold, most especially in Brunlanes. But the
predominance of Brunlanes became still greater in the late Rmnan Iran
Age and the early Migration Age. Fourteen itnported objects of glass have
emne to light in Vestfold- half of them are from the Brunlanes peninsula,
a rich district already during the early Roman Iran Age. Brunlanes, according to Bjørn Hougen, is more apen to the ocean, to the world, than any
other part of Vestfold, and its situation is particularly favourable from the
point of view of receiving ne-w impulses and passing these on to neighbotlYing districts. The period from the later half of the third century until
about A.D. 500 1nay well be tenned the galden age of Brunlanes. No other
period is likely to provide as likely a background for the grandiose burials
at Niølen.
The wealth to -which the Niølen cairns testifies n1ay have been a result of
a hinterland which induded not only southern Vestfold but also lower
Telemark, the region which in the past was known as Grenland. The
connection with southern Vestfold is 1nade particularly clear by the richly
furnished inlnunation burials, the earliest of which, frmn the end of the
third century, have been registered at Brunlanes; at a slightly later date
this burial custmn spread to Grenland, where such burials became the most
dominant from the 1nicldle of the fourth century until about A.D. 500. The
connection is apparent not only in the jewellery and itnported items 54

which are of identical types - but also in the pottery, which is very similar
in these two districts.
The 1narket centre which must have existed in southern Vestfold, the
port at which itnported goods were landed for distribution further inland,
tnust have lain at Mølen, near the cairns. On the inner side of the moraine,
where it projects into the Langesund Fjord, there is a semicircular bay
"\vhich was used as a harbour until cmnparatively recent times; in the middle
of the eighteenth century is was 1nentioned as a 1narket centre visited by
Dutch merchants. Shortly be fore 1911, oaken piles were found at the head
of the bay - these 1nay be the ren1ains of an ancient pier.
lVfølen's function as presu1nably the 1nost important import centre of
eastern Norway during the early Iron Age is, however, only one aspect of
its character. Such import presupposes an export trade of natura! produce;
we can hardly find out today what the exported goods were, but there can
be no doubt than an export trade 1nust have existed. And this leads us to
the interesting question of the organization of trade as part of the economic
structure of the early Iron Age in Norway. Was the centre of import a place
where foreign merchants met the localbuyers, who in turn organizcd the
distribution of the goods that were itnported? Was Mølen one of those
market centres- Pliny calls them commercia- where sellels and buyers met?
It seems quite reasonable to suppose that merchants from northern Gaul
and frmn the Rhenish region should have found the way along the North
Sea coast to the 1narket centres of the North, of which Mølen was one, in
order to trade glass and other industrial products for the produce offered
by the Gennanic peoples.
The trade activities may have taken any one of the following forms:
Niodel l. Passi,ve, receiving contact.
Foreign merchants bring the imported items to the centre at
l\!Iølen, where they in exchange receive natura! produce from the
local merchants, who in turn distribute the imported goods.
Model 2. Indirect contact.
The imported items are brought to the Mølen centre by inter55

mediaries, who had met the foreign merchants at trade centres in
southern Scandinavia. These intern1ediaries exchange the in1ported
goods for natural produce at ~!ølen, and take the latter to southern
Scandinavia. Local 1nerchants attend to the distribution of the
imported goods.
Model 3. Active seeking contact.
The 1nerchants from the centre of in1port travel to the 1narket
centres of southern Scandinavia, in order to establish contact with
the foreign 1nerchants. They take natural produce with them to
southern Scandinavia, 'vhere they exchange it for i1nported goods.
However, analyses of the resources of the districts which n1ay be said to
form the hinterland of the centre of in1port are required if we are to gain
a better insight into the n1echanisn1 of co1nn1erce. The expediency of the
various fonns of trade activity under the conditions prevailing 1nust also
be investigated.
In the light of our present knowledge it would seen1 that 1nodel 3 would
offer the local group in control of trade at JVIølen the best opportunity for
a1nassing wealth and a concentration of power.
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Bjørg Elisabeth Alfsen) NiassesjJektrometn:sk Laboratorium.

NAGLENE FRA JVIØLEN LAGET AV l\1YRIVIALMSJERN?

I den foregående avhandling beskriver professor Sverre Marstrander gravrøysene på Mølen og funn av jernspå111 og nagler. Gjennom endel svenske
undersøkelser, for eksen1pel av Lena Thålin 1 ) og Olof Arrhenius 2 ) - er kjelnisk analyse idag en anerkjent 1netode for undersøkelser av jernfunn også
i Norden. Det syntes derfor lovende å foreta en kjemisk analyse av MølenInaterialet. Vi har på Massespektron1etrisk Laboratoriu1n utfø1~t <1nalyser av
15 prøver av naglene.
Våre analyser er basert på gnistmassespektroskopi. I prinsippet er et massespektrOineter et apparat s01n kan sortere forskjellige grunnstoffers atomer
fra hverandre og beste1n1ne deres innbyrdes. forhold for oss. Det har en nesten
ufattelig evne til å analysere små 1nengder av bestanddeler i et stoff. Billedlig talt, ville n1assespektr01neteret kunne finne et byggkorn i en kornsilo
1ned havre, og det ville kunne fortelle oss at dette fremn1ede kornet virkelig
er bygg. Eller det ville kunne oppspore et beste1nt 1nenneske i Sovjetrussland,
Kina og USA' s san1lede befolkning, 01n 1nan hadde overført dets egenskaper i ettersporingens tjeneste.
Når 1nan skal analysere en substans, blir selve prøven formet som t'o korte
staver, son1 1nan sender en så sterk strøn1 gjennon1 at det oppståv en gnist
n1ell01n dem. Prøven blir forda1npet på grunn av den høye temperaturen og
ionisert (elektrisk ladet). Ionene blir skutt gjennom en ionekanon og inn
n1ot den første elektriske «linsen», hvor de blir samlet i et 1nargnetÆelt. Her
blir de avbøyet i 1nagnetfeltet, de letteste ionene mest, de tyngste som liksom
har 1nest «sig» i seg, blir 1nindre avbøyet. Ved siden av 1nagneten ligger det
en fotografisk plate s01n er spesielt ømfintlig for «ionestråling», og her blir
så ionestrålene avbildet.
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Den 1nengde smn totalt forbrukes ved analysen varierer fra prøve til prøve,
1nen ligger gjerne i størrelsesorden en l O 1nikrogram. Ved hver enkelteksponering forbrukesdet fra ca. 7 1nikrogra1n til l 111ikrogran1 eller 1nindre. Derfor vil tilstedeværelsen av inhon1ogeniteter i prøven kunne gi en tilsynelatende stor spredning av resultatene når enkelteksponeringene på platen
sam1nenlignes 111ed hverandre. IVIetodens virkelige reproduserbarhet ligger
innenfor ±lO% av den sanne konsentrasjon.
S1nå biter av naglene fra Mølen-funnet ble filt slik at det rene 1netallet
ble analysert og ikke rust og glødeskall. Resultatet av analysen er gitt i tabell l.
Alt arkeologisk jernmateriale har et innhold av slagg, 1nen innholdet kan
variere sterkt. Dette vil selvfølgelig påvirke analyseresultatet og tallene i
tabell l er basert på at de analyserte sponnetaller hovedsakelig inngår i det
rene jernet. Ved en spesiell beregnings1nåte er alle resultater mnregnet til de
verdier vi ville fått om jernet hadde vært fritt for slagg, altså 100% jern.
IfØlge Lena Thålins gruppeinndeling hører alle prøvene hjenune i gruppe
tre, og er karakterisert ved lavt nikkelinnhold og høyt koboltinnhold. Gjennomsnittsverdiene for koboltinnholdet er 0,076 og 0,067 prosent for henholdsvis JVIyJlen-nagler og svensk en1nesjern ifølge data fra Lena Thålin.
Det er verd å legge 1nerke til at fosforinnholdet i JVIølen-Inaterialet er forlwldsvis hyJyt med en gjennon1snittsverdi på 0,4 prosent. Dette synes, san1n1en
1ned det hyJye koboltinnholdet å antyde at jernet i naglene er fren1stilt av
n1yrmahn.
1) Lena Thå]in. Svenskt fOrhistoriskt j~irn - ett forskningsprosjekt. Jernkontorets annaler. Vol 151 ( 1967) s. 305.
2) Olof Arrhenius. Die Gruncllagen unserer iilteren Eisenherstellung. Antikvarisk ArkiY
no. 13. Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvit. Akacl. Stockholm (1969).
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Resultater fra analyse av jernnagler fra Mølen. Konsentrasjoner i
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Mn
Co
Cu
Zn
As

Prøve l
fragmenter

Prøve 2

497
663
650
201
77
456
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1566
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Mn
Co
Cu
Zn
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115
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128

680
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3
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66
232
39
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49
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572
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30
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1047
260
157
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standard avvik med kursiv.
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165
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Prøve 17
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8
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Prøve 37
68
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27
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98
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1040
690
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520
26
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Prøve 27
J920
69

J32
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44
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6840
2366
495
62
50
417

1750
1190
67
JO
20
290

Gro l\1andt

HELLERISTNINGER GJENNOM 150 AR
En funnhistorie i forskningshistorisk sammenheng.

l. H1:sto1·ien bak et funn

Stor kulturell aktivitet preget 1820-årenes Bergen. Byens .ledende menn så
det som sitt ansvar å verne tidligere tiders kulturminner og å gjøre almenheten oppmerksom på disse. Et høydepunkt i dette arbeidet var grunnleggelsen av Bergens Museum i 1825. Blant stifterne var stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie og biskop Jacob Neumann. Begge var interesserte i arkeologi, og særlig Christie gjorde en fremragende arkeologisk f0rskningsinnsats. Han skrev en rekke arkeologiske avhandlinger, og var med i
redaksjonen av « Urda, et norsk antiquarisk-historisk tidsskrift», der han selv
var flittig bidragsyter. Ved siden av sine embetsplikter, arbeidet Neumann
iherdig med å gjøre prestene i sitt stift interesserte i oldsaker og bygdenes
historie. Det å ha en historie å se tilbake på, gir en nasjon selvfølelse og
identitet. Derfor er det ikke å undres over at historieinteressen var stor, og
at historieforskningen stod i fokus i Norge i årene omkring 1814. Både
Christie og Neumann hørte til «fedrene på Eidsvoll», og har nok visst betydningen av å knytte nåtid til fortid.
Arkeologi var på den tiden en ung vitenskap. Fortidslevningene var for
det meste blitt sett på og samlet inn som rariteter. I første halvdel av 1800tallet begynte interesserte menn å systematisere funnene fra fortiden. De
ordnet dem i grupper og klasser etter mønster av naturvitenskapene. Et banebrytende arbeid ble gjort i Danmark i de første tiår av århundret, da den
store samlingen av oldsaker i Nationalmuseet i København skulle ordnes.
Ordningen bygger på ideen at mennesket har utviklet seg gjennom tre
teknologiske stadier: først en steinalder da alle Tedskaper og våpen ble laget
av stein, deretter en bronsealder da metall ble tatt i bruk, og til slutt en
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jernalder da jern overtok bronsens funksjon som råmateriale til redskaper
og våpen. Det var Nationalmuseets styrer, Christian Jiirgensen Thomsen,
smn satte i system tanker og teorier som en tid hadde vært oppe til debatt.
I 1836 publiserte han tre-periodesystemet i en fører til samlingene: «Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed» (DANIEL 1962:40). Det varte ikke lenge
før utgravninger, blant annet i danske myrer, kunne gi stratigrafiske bevis
for at rekkefølgen av de tre periodene var riktig, og Thomsens system ble
snart ahnent godtatt (og brukes fremdeles!). Dermed var det erkjent at
n1ennesket hadde en fortid: utviklingen av den materielle kulturen måtte
ha foregått gjennmn et langt tidsrom.
Det er på denne bakgrunn 1nan må se de historie-interesserte bergenske
e1nbets1nenn fra 1800-årenes første halvdel. De ble ledet av den nye nasjonens behov for en identitetsskapende historisk fortid. De ble hjulpet av den
nyskapte arkeologien: vitenskapen smn tok mål av seg til å klarlegge menneskehetens forhistorie.
Takket være sa1n1nenfallet av disse heldige omstendigheter, ble det i 1820årene registrert en fornminnetype på Vestlandet som til da var ukjent i
Norge. På Atløy, i nåværende Askvoll kommune i Sunnfjord, ble de første
helleristninger her til lands påvist og beskrevet (fig. 1). Æren for dette har
de to n1useumsstifterne, Christie og Netnnann.
Smnn1eren 1823, året etter at han var blitt utnevnt til biskop i Bergens
Stift, la Neumann ut på sin første e1nbetsreise i Sogn og Sunnfjord prostier.
Han har gitt en livfull skildring av sin 2Yz måneder lange båtreise i de vestnorske fjorder i «Be1nærkninger paa en Reise i Sogn og Søndfjord 1823»,
publisert i ukebladet «Budstikken» (NEUMANN 1824). Biskopen, som var
født og oppvokst på Østlandet, hadde ikke mye til overs for ytterkystens
knausete, snauvokste lende. Men:
De historiske Minder maae give den en Interesse, som den savner af
Naturen; thi Bjergene ved Havkysten ere blottede baade for Træer og for
skjønne Fonner (NEUl\1ANN 1824:581).
Biskopen hadde sagaene son1 reisefører: overalt fant han steder der sagahelter hadde kjen1pet og dødd eller øvd stordåd. I reiseskildringen beskrives
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~~::::::_------\-------+--

helleristning
(et eller flere felt.)

Mjeltehaugen, Giske k., Sunnmøre

tA.:.....;;..---------1-----+-- Krabbestig, Vågsøy k., Sogn og Fjordane
......___ _ _ _ _ _ _-------'>.....-------+-- Domben, Flora k., Sogn og Fjordane

"----+--------+-~--

Navestad Pyntelund, Skjeberg s. og p., Østfold

'--~-----'-~-~----+-- Nag, Strand s. og p., Rogaland
'----.---,L--------~- -

Bru, Mosterøys., Rennesøy p., Rogaland

Fig. l. Helleristninger i Askvoll k. i Sogn og Fjordane. På Norgeskartet er avmerket
forekomster av Leirvågs båttype A.

Fig. 2. Ytste Naustvika med felt I sett fra Øst. (Foto forf. 1971.)

1ninnes1nerker fra oldtiden og sagn og historier knyttet til disse eller til steder på reiseruten. Ytterst i Sunnfjord passerte bispebåten AtlØy, og biskopen
fikk høre on1 en nokså uvanlig type 1ninnesn1erker:
I Fladbjergene langs Stranden ved gaarden Leervig, som ligger på
Atløen, skal ... findes hist og her indgravne Figurer, som Afbildninger
af Skibe (NEUMANN 1824:581).
Slike bilder på svaberg i strandkanten hadde Netunann sett
noen år tidligere, n1en i Norge var de ukjent.

BohusHin

Det ble ikke tid til noen stopp på AtlØy på denne turen, men 3 år senere
dro Neu1nann tilbake for å ta figurene i øyesyn. I «Indberetning til Direc~
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Fig. 3. Ytterst på Vardeneset med felt Ill på den lyse delen av berget midt i bildet.
(Foto forf. 1971.)

tionen for det Bergenske Musæum» (stiftet året før), utbryter han begeistret
at figurene «ere 1nærkeligere end jeg havde forestillet mig dem» (NEUMANN 1826, pkt. 19). Smn bilag til innberetningen følger en tegning av
noen av båtfigurene, signert Ole Damtnen (udatert). Men biskopen er opp~
merksam på at «en omhyggeligere Afcopiering» av figurene er ønskelig.
Dette arbeidet tok Christie opp. I 1828 gjennomførte han den første
vitenskapelige helleristningsundersøkelse i Norge, og resultatet publiserte
han i første nummer av « Urda» (CHRISTIE 1837).
Som nevnt var figurer eller bilder i berg på den tiden kjent fra Sverige
(CHRISTIE 1837:95). I BohusHin begynte man å oppdage helleristninger
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SOlli de ble kalt, alt på 1600-tallet (OHLMARKS 1963:12). I Skåne var Kivikgravens dekorerte heller blitt funnet i 1748 (ALTHIN 1945:61). Christie
og Neumanns samtid kjente også dekorerte gravheller fra en gravhaug på
Sjælland og «gamle Ligstene» fra Hebridene med innrissete båtfigurer
(CHRISTIE 1837:95). Men først ved midten av 1800-tallet ble ristninger
funnet i større omfang rundt om i Skandinavia. Det rike Tistningsmaterialet
i Østfold begynte man å finne og beskrive i 1860-åTene (GJESSING 1939:2).

2. Helleristningene

på Atløy

Leirvåg-Tistningene er hugget i blankskurte svaberg på sørsiden av AtlØy
(fig. l). De fordeler seg på fire atskilte bergflater med ca. l km mellom de
to lengst fra hverandre. Alle ristningsbergene vender mot sjøen, 5-6 m o.h.
(BAKKA 1973:179). To av feltene ligger innerst i ei vik, Ytste Naustvika, et
strandmliråde der bergknauser veksler med myrsøkk (fig. 2). Feltene ligger
ca. 150m fra hverandre og kalles her felt I og Il. De har henholdsvis 20 og
13 figurer (fig. 4 og 5). Ca. 50 m fra felt Il ligger to lave, utkastete TØyser
6 og l O m i tverrmål, uten funn. De to andre ristningsfeltene ligger på
ytterste pynten av et nes, Vardeneset, der sjøsprøyten slår innover figurene
og vasker detli rene for tliose og lav (fig. 3). Disse kalles her felt Ill og IV, og
har henholdsvis 13 og 9 figurer. Felt Ill ligger ytterst på nespynten (fig.
6-8). Felt IV står på en nesten loddrett bergvegg 40-50 m lenger inne på
neset og litt høyere enn felt Ill (fig. 9-10). På toppen av Vardeneset, rett
opp for felt Ill, ligger en lav, tørnliurt røys, 8 m i tverrmål, uten funn.
Christie kjente til og beskrev de fleste figurene på felt I, alle figurene på
felt Ill og en figur (nr. 4) på felt IV. De øvrige figurene på felt IV ble påvist og dokutlientert i 1932, da Johs. Bøe undersøkte Leirvåg-ristningene.
Felt Il ble påvist av Per Fett under registrering i 1956, og først kalkert av
meg i 1971. Blant helleristningsforskere er det et velkjent fenomen at det
ved hver ny undersøkelse dukker opp ting smli ikke har vært sett tidligere:
detaljer ved figurer, hele figurer, eller endog nye Tistningsfelt i nærheten
av dem som er kjent fra før. Dels henger dette san1tlien med forbedrete
undersyJkelsestnetoder, og dels skyldes det at 1nan leter ekstra grundig der
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Fig. 4. Leirvåg felt I. Nummereringen fØlger BØe's fra 1932. BØe's nr. 9 ble ikke gjenfunnet (derfor ingen nr. 9 på denne kalkering), mens nr. 20 og 21 er nyfunnet.
(Kalk. forf. 1971.)
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1nan vet at noe finnes. Men først og fremst ligger kanskje årsaken i at den
enkelte forskers erfaringsgrunnlag stadig øker og setter ham i stand til å
erkjenne flere og flere data som menneskeskapte.

2.1 J\!Jotz:ver og bevaringstilstand
Bevaringstilstanden veksler på de fire Leirvåg-feltene. Dette kan føre til problenler 1ned å motiv- og type-bestemme en del av figurene. Men trass i denne
usikkerhetsfaktor, er det ingen tvil om at det er båten i forskjellige utfornlinger som dominerer Leirvåg-ristningene. Av de tilsammen 55 figurene
er ;)4 sikre båter.
Berget 1ned felt I er vitret, dekket av lav og oppdelt av store sprekker
(fig. 2). Linjene er brede og relativt dype, men kanten mellom bergoverflaten og linje-fordypningen er vitret vekk, slik at linjene blir «utflytende».
Berget skrår bratt 1not sør, og i skrålys er figurene tydelige. Foruten 18 båter,
er her et par linjesamlinger som kan være 2 uferdige eller forvitrede konsentriske ringfigurer (fig. 4, nr. 18 og 19), samt 4 groper (ikke nummerert
på kalkeringen).
Felt Il står også på en skrå, sørvendt og vitret bergflate. Figurene er svakt
hugget og svært vanskelige å se. Ifølge Fetts fon11ninneregister skal her være
18 båter (FETT 1957:10). Men da jeg undersøkte feltet i 1971, fant jeg
bare l;) figurer. Alle figurene er båter eller rester etter båter, i form av tettstilte, parallelle, loddrette linjer (fig. 5, nr. l og 6-8).
Felt Ill fordeler seg i tre grupper: 2 figurer står på den loddrette, hvitskurte siden av neset (fig. 8), 3 figurer står på flaten rett opp for disse (fig. 7),
og de resterende 8 på en liten, loddrett flate lenger ut på neset (fig. 6). Berget er vitret, hugg1nerker kan ikke sjeldnes, og kanten på linjene er vitret
vekk. Likevel er linjene lette å se, fordi de er usedvanlig dype og brede.
Foruten 5 båter er her 2 enkle ringfigurer (fig. 6, nr. l og 2), og 3 vertikale
linjer smn n1uligens er 1nenneskefre1nstillinger (fig. 6, nr. 4-6). En linjefigur
er vanskelig å identifisere som en kjent gjenstand (fig. 7, nr. 9).
Berget 1ned felt IV er forvitret og oppsprukket, og figurene fordeler seg
på begge sider av en stor sprekk øverst på bergflaten (fig. 9 og 10). Linjene
er brede, 1nen grunne og vanskelige å se uten i gunstig lys.
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Fig. 5. Leirvåg felt Il. Innen hver gruppe står figurene innbyrdes riktig.
(Kalk. forf. 1971.)

2.2 Båtfigurene
Leirvåg-ristningenes båtfigurer fortjener en mer inngående beskrivelse. Som
hovedmotiv er de viktigste kilde til datering og tolkning, både for Christie
og for dagens arkeologer.
Her skal ikke gjøres forsøk på å lage en fin-typologi på båtene. Dels er
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Fig. 6. Leirvåg Ill, nr. 1-8. (Kalk. forf. 1971.)

det unødvendig, fordi formålet i denne sammenheng er å gi en mest mulig
hensikts1nessig beskrivelse av figurene, og ikke å foreta en typologiskkronologisk analyse. Dels ville også en slik analyse sprenge rammen for
denne fremstillingen.
Den terminologi for båtfigurer som jeg bruker i det følgende, er dels brukt
av meg selv i annen sammenheng (MANDT LARSEN 1972), dels er den
hentet fra en foreløpig utrykt avhandling av Jone Johnsen (JOHNSEN
1974). I dette arbeidet drøfter Johnsen ristningsterminologien, og han har
kmnmet fren1 til en rekke betegnelser som etter min mening er mer anvendelige enn de som har vært brukt til nå.
De fleste Leirvåg-båtene er tolinjete, det vil si at de har både kjøllinje og
relingslinje (MANDT LARSEN 1972: 14). Syv av båtene har bare en langsgående linje, og skulle kunne klassifiseres som enlinjete båter. Men det er
sannsynlig at de fleste opprinnelig har hatt både kjøl- og relingslinje, og at
den ene, oftest relingslinjen, er forvitret (f.eks. fig. 4, nr. 12 og 15). Bare nr. 8
på felt Ill (fig. 6) oppfattes her som en sikker enlinjet båt med «skroglinje»
(JOHNSEN 1974:40).
På grunnlag av stavnutforn1ingen kan de tolinjete Leirvåg-båtene deles i
to hovedtyper, son1 her kalles type A og B. Hovedforskjellen går på forholdet
1nellmn stavnlinjer og kjøl- og relingslinjer. På type A står stavnlinjen tilnænnet vinkelrett på kjøllinjen, forbinder denne med relingslinjen, og fort-
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Fig. 7. Leirvåg III, nr. 9-11. (Kalk. forf. 1971.)
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Fig. 8. Leirvåg III, nr. 12-13. (Kalk. forf. 1971.)

setter over relingsnivå i rett vinkel med relingslinjen (fig. 6, nr. 3). Der det
er mulig å fastslå stavnlinjenes avslutning, ender de i knekk utover. Alle
båtene av denne typen har en eller annen form for kjølforlengelse, i den
ene eller begge ender. Utformingen varierer fra en fortykkelse av linjen rett
utfor den vinklete overgangen mellom kjøl- og stavnlinje (fig. 7, nr. lO) til
en lang, oppstikkende skrålinje i båtens ene ende (fig. 4, nr. 4 og 7). Et annet
fellestrekk er tettstilte, parallelle «bindelinjer» (JOHNSEN 1974:43) mellom
kjøl- og relingslinje. Bare 2 båter har sikre mannskapsstreker (fig. 4, nr. 4
og 7). Det er tilsammen Il sikre type A-båter på Leirvåg: 8 på felt l, 3 på
felt Il.
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Fig. 9. Leirvåg IV, Østre del av feltet, nr. 1-4. (Kalk. forf. 1971.)

Type B har buet overgang 1nellom relingslinje og «Øvre stavnlinjer»
(JOHNSEN 1974:41), og der «nedre stavnlinjer» (JOHNSEN 1974:41) finnes, er også overgangen mellmn disse og kjøllinjen buet (fig. 9, nr. 4). Båtens
skrog avgrenses i begge ender av de ytterste bindelinjene. Den øvre stavnlinjen fortsetter i jevn bue ut fra relingslinjen, og danner ingen fortsettelse
av ytre bindelinje smn på type A. Nedre stavnlinje danner på samme måte en
fortsettelse av kjøllinjen, av varierende lengde (sml. fig. 4, nr. l O og fig. l O,
nr. 5). Det forekom1ner også kort, rett utstikkende kjølforlengelse i båtens
ene ende (fig. 9, nr. 3).
Type B-båtene finnes både 1ned og uten skrogfylling ( «midtskrogsfylling» iflg. JOHNSEN 1974:48). Vanligst er loddrette, tettstilte bindelinjer son1 på type A. To, 1nuligens tre, har bindelinjer som går i siksak
(fig. 9, nr. 2 og 3, fig. 5, nr. 13). En båt har langsgående skrogfylling (fig. 5,
nr. Il). lVIannskapsstreker finnes på 13 figurer. Detaljer å merke seg er:
nr. 5 på felt I har to uvanlig lange streker på relingen (fig. 4); på felt IV
har nr. l fortykkelse i toppen på flere 1nannskapsstreker (fig. 9), nr. 4 har
tre lange, knunn1e linjer, og nr. 5 en halvn1ånefonnet forhøyning på relin-

gen (fig. l 0).
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Fig. 10. Leirvåg IV, vestre del av feltet, nr. 5-9. (Kalk. forf. 1971.)

Det er tilsammen 21 båter av type B: 6 på felt I, 7 på felt Il, l på felt Ill,
og alle 9 figurene på felt IV.
For en mer detaljert type-analyse vil type B måtte deles i flere typer eller
varianter. Naturlige skillekriterier er utforming og avslutning av stavnlinjene. En stor feilkilde er ulik bevaringsgrad, da det ofte er nettopp disse elementer som forvitrer. Uten å ta standpunkt til en mer detaljert type-inndeling, vil jeg bare peke på at det synes naturlig å gruppere sammen figurer
som nr. 13 på felt Ill (fig. 8), nr. 9, 10 og muligens 4 på felt Il (fig. 5) og
nr. 2, 5,\10, Il og 17 på felt I (fig. 4). Alle disse båtene mangler eller har
1neget korte nedre stavnlinjer, de har loddrette, tettstilte bindelinjer, og de
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fleste 1nangler mannskapsstreker. De skiller seg klart fra båter som nr. l, 4,
5 og 9 på felt IV (fig. 9 og 10).
2.3 Christie' s tolkning og datering
Christie var ikke i tvil om at det var skip som var avbildet i Leirvåg-bergene
(fig. Il). Han tok for seg utformingen av de enkelte figurer og fant at detaljene stetnte overens med båtbeskrivelser i Snorres Kongesagaer og Kongespeilet (CHRISTIE 1837:92). Kjølforlengelser og nedre stavnlinjer oppfattet han som en slags utbygg som skulle hindre entringer. Stavnlinjenes
avslutning- enten i skarp knekk utover eller i bue innover dekket - tolket
Christie enten som festeanordning for anker- og landingstau slik Snorre
beskriver i Olav Trygvassons saga, eller han 1nente det dreide seg mn -«Maskiner, ved hvilke man har kastet Stene, Bjelker, eller andre tunge Sager,
ind paa de fiendtlige Skibe» (CHRISTIE 1837:93). Samme forklaring ga
han på de krun1n1e linjene som stikker opp over dekksnivå på nr. 12 og 24
på fig. Il. På noen båter identifiserte han det rmn, i stavn eller løfting, der
høvedstnannen ifølge Snorre hadde sin plass, og hvorfra han og utvalgte
tnenn forsvarte skipet. De parallelle bindelinjene tolket Christie som sesser,
der roerne har sittet, og disse antyder da skipenes størrelse: ved å multiplisere antallet linjer 1ned to, får 1nan det antall roere de enkelte skip har hatt.
Noen steder mente han selve ro-tnannskapet var tnarkert over dekket: mannskapsstrekene. På et par av båtene, nr. 10 og 24 (fig. Il), fant Christie master.
De to stnå ringfigurene over nr. 23 hadde han derimot vanskelig for å forklare, n1en antok at det kanskje var store steiner som ble kastet fra eller inn
på skipet.
At skips-bildene sta1n1net fra oldtiden, fant Christie ingen grunn til å
tvile på. En av hans begrunnelser er den sa1n1ne som i dag er en av de viktigste dateringsmetoder for bergkunsten: lignende figurer er funnet på
heller i gravkister. Kjenner 1nan alderen på graven, kan man tidfeste i første
rekke den enkelte gravristning, og i annen rekke ristninger av samme slag
andre steder. I 1820-årene kjente n1an som nevnt noen få gravristninger,
blant andre Skånes berøtnte Kivik-grav. Men det kronologiske rammeverket
son1 dagens arkeologer benytter, var dengang knapt påbegynt, og dateringen
av det skånske gravanlegget var like dunkel son1 dateringen av «utendørs»
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Fig. 11. Leirvåg-ristningene slik Christie publiserte dem i «Urda» (CHRISTIE 1837, pl.
IV). Nr. 1-14 er felt l. Nr. 17-23 er felt Ill, og nr. 24 er felt IV nr. 4. Det er usikkert om
det er Christie's nr. 20 eller 21 som tilsvarer felt Ill nr. 11, og den andre enlinjede båten
er ikke gjenfunnet.

ristninger. Denne dateringsmetoden kunne derfor bare hjelpe Christie til
å fastslå at Leirvåg-ristningene var fra oldtiden. For en nærmere tidsangivelse måtte han ty til andre hjelpemidler.
I en tid da arkeologiske dateringsmetoder ikke var utviklet, og da interessen for landets historie var nyvakt og levende, er det rimelig at sagaene og
andre tidlige skriftlige kilder ble dette hjelpemiddel. Sagaene skildret nasjonens glansperiode, storhetstiden da nordmenn hersket på havet. Hva var
mer naturlig enn å anta at skipsflåten i svabergene på AtlØy stod der som et
evig lliinnesmerke over vikingers ferd i disse farvann?
I sin reiseberetning henviste Neumann til et blodig slag som i året 872
skal ha blitt utkjempet i Stavenesvågen, 2 mil nord for Atløy. Kampen stod
mellom «to af Oldtidens gjæveste kjæmpen> Håkon Grjotgardsson og Atle
Jarl (NEUMANN 1824:581). Begge ble drept i slaget, og Atle Jarl skal være
gravlagt på Atløy.
Vi har sett hvordan Christie fant sagaens skip igjen i båtfigurene på Atløy.
Hans konklusjon ble derfor naturlig nok:
Det er ikke usandsynligt, at Vikinger i Oldtiden have ristet disse
Figurer i Klipperne, enten for Tidsfordriv, eller til Erindring om, at de
tlied deres Skibe have ligget i Havn ved Leervag (CHRISTIE 1837:95).
Det var nærliggende å se en sallillienheng mellom ristningene og det store
slaget SOlli kostet Atle Jarl livet. Christie mente at jarlens menn kunne ha
hugget flåten sin i Leirvåg-bergene for å minnes slaget og sin døde høvding.
Neutliann var noe tlier forbeholden, og mente at figurene var «Morskabsværk af Vikinger», laget SOlli tidsfordriv i ledige stunder i landligge (NEUMANN 1824:581.)
Både Neumanns nøkterne og Christies mer fantasifulle tolkning var i
samsvar tlied tidens vanlige oppfatning. Ristningene ble av de fleste tolket
SOlli historiske genrebilder eller reportasjer laget til minne om slag, herjingstokter eller erobringer - en slags «billedbøker» skapt i en tid da skrift var
ukjent. Det var også relativt vanlig å tidfeste dem til vikingtid eller noe
tidligere (O HLMARKS l9fi.3: 14).

76

2.4 V år tids datering og tolkning
Dagens arkeologer ser annerledes både på dateringen og tolkningen av ristningene enn Christie og hans samtid gjorde. Den gruppe ristninger som
Leirvåg-båetne tilhører, tidfestes til bronsealder (ca. 1500-500 f.Kr.). De
viktigste holdepunkter for en slik datering er følgende: l) Samme slags figurer opptrer på heller fra bronsealder-graver og på bergflater i friluft. 2) På
en del gjenstander fra bronsealder er det risset inn figurer som også finnes
i bergkunsten. 3) På enkelte ristningsfelt er avbildet gjenstander fra bronsealder, dette gjelder først og fremst våpen. 4) I visse tilfeller kan ristninger
dateres etter høydenivå over havflaten. Denne dateringsmetoden forutsetter
for det første at havnivåene på ulike tidspunkt er kjent i de aktuelle områder. For det andre forutsettes det at ristningene ble hugget på berg som
lå i strandkanten. Strandlinjedateringer er trolig mest brukbare til å tidfeste støn·e samlinger med ristninger og til å fastslå den relative aldersforskjell mellom ulike typer ristninger i et område (BAKKA 1973).
Den vanligste tolkningen av bronsealderens ristninger er at de har hatt
en funksjon innenfor det religiøse liv. Denne hovedtesen rommer flere variasjoner. Ristningene kan oppfattes som rent nytte-magiske uttrykksmidler,
som skulle sikre det gode og avverge det onde for den eller de som laget
figurene. Eller de kan sees som bilder skapt til gudenes ære i en religiøskultisk sammenheng- enten som avbildninger av myter, eller som en mer
eller mindre nøyaktig gjengivelse av menneskenes kulthandlinger og kultgjenstander. Summen av de ulike syn er at ristningene er religiØst-magiske
symboler. Noen kan kjennes igjen som levende vesener eller menneskeskapte
ting, andre klarer vi ikke å identifisere, og vi kaller dem «abstrakte». Men
alle bildene har hatt en betydning og er blitt forstått av de som laget og
brukte dem- en betydning som er gått tapt gjennom årtusenene.
I et banebrytende arbeid fra 1920-årene formulerte Oscar Almgren sitt
syn på bronsealderens ristninger som ledd i en fruktbarhetskult (ALMGREN
1927: 132). Almgrens tolkning fikk stor betydning for ristnings-forskningen,
og førte i Norge til at denne type ristninger fikk det tolkningsbærende navn
«jordbruksristninger» (GJESSING 1936:1), og senere også «avlekunst»
(HAGEN 1966:52, 1969:118 og MANDT LARSEN 1972:11). I korthet går
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teorien ut på at ristningene var et ledd i kulthandlinger som skulle sikre
årrsveksten, øke avkastningen og gi folk og fe gode dager. I bronsealder regner man med at åkerbruk og fehold var blitt viktige næringer mange steder
i Skandinavia. Med jordbruket fulgte en fruktbarhetsreligion der det rituelle mønstret bygde på årstidenes veksling mellom veksttid og hvile. Det
er kanskje vanskelig å forestille seg ristnings-båtenes plass innenfor en jordbrukets fruktbarhetskult - og båten er et av «jordbruksristningenes» vanligste tnotiver. Almgren forklarer det med at båt eller skip er et vanlig
attributt for fruktbarhets.guden både i vår egen norrøne gudelære og i andre
områders mytologi. Om våren kommer fruktbarhetsguden seilende på et
skip og vandrer gjennom landet for å vekke naturen av vintersøvnen. Vårens
komme blir feiret med fruktbarhetsgudens rituelle bryllup. Om høsten, nåT
naturen visner og dør, dør også fruktbarhetsguden- ofte finnes forestillinger
mn at han blir drept av en rival. Den døde guden seiles bort på skipet sitt
til en øy langt vest i havet, og der blir han til han våkner til liv neste vår,
og åTStidsdramaet gjentas (ALMGREN 1927:23-85).
Det er et langt sprang fra Christie og Neumanns vikinger, som for tidsfordriv eller som æresbevisning skulle ha avbildet den stolte flåten sin i de
sunnfjordske svaberg, og til vår tid som henfører ristningene til et tidlig
jordbrukssatnfunn. Men det «gatnle» synet er ikke lett å utrydde: ristningsbåtene blir av godtfolk gjerne on1talt som «vikingskip».
Det som foran er referert angående datering og tolkning, gjelder generelt
for de såkalte «jordbruksristningene». Både på det generelle plan, og spesielt for Leirvåg-ristningene, kunne det være mangt å ta opp til drøfting.
Det store antall båter kan kanskje passes inn i den fruktbarhetskultiske
tolkningen. Men hvorfor er jordbrukstnagien og fruktbarhetskulten utført
på de nakne , forblåste svabergene som vender «ryggen» til de små åkerlappene og beitelandet lenger inne på øya? Det er forskjellige båttyper på
Leirvåg-ristningene. Betyr dette at befolkningen har hatt forskjellige slags
båter, eller er de laget til ulik tid - er noen fra tidlig bronsealder, andre
fra slutten? Filtret inn i disse to probletner mn tidfesting og tolkning, er
spørsmålet on1 hva slags satnfunn smn har skapt ristningene, hvordan
levde folk ytterst i Sunnfjord tusen år eller så før Kristi fødsel?
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I denne sammenheng vil jeg bare antyde disse spørsmålene. Men i forbindelse 1ned dateringsproblematikken vil jeg ganske kort trekke frem et
annet ristningsfunn fra Vestlandet smn har hatt, og fremdeles har, stor betydning for tidfestingen av den båttypen som her kalles type A. Forskningshistorisk er også dette funnet meget interessant, og også det kan knyttes
til Christies arkeologiske karriere.

3. Enda en funnhistorie- og funnets dateringshistorikk
3.1 Funnet
På den flate øya Giske utenfor Ålesund, ligger det mektige gravminnet som
kalles «Mjeltehaugen». Haugen har opprinnelig vært 75 m i tverrmål og
ca. 7 1n høy, bygd på en naturlig sandbakke (LORANGE 1879:345). Våren
184 7 foretok haugens eier en utgravning i toppen av den, og trolig har det
også vært gravd i haugen tidligere. Da Christie utpå sommeren samme år
kom til Giske, fikk han eierens muntlige beretning om hva som var blitt
funnet under den nylig gjennomførte gravningen, og han fikk se funnene
-eller rettere: det som da var igjen av dem. I sin innberetning til Bergens
Museum, utbryter Christie med bitterhet:
Om der, ved de foregaaende Gravninger er fundet naget, vides ikke;
1nen ved den sidste fremkom der Oldsager, som vilde have været af høi
Interesse, dersom nogen Sagkyndig havde været tilstede, optegnet, aftegnet
og undersøgt dem, samt sørget for deres Opbevarelse saavidt muligt
(CHRISTIE 1947).
Man må bare istemme Christies hjertesukk: som det nå er, vil det alltid
være et åpent spørsmål hva som egentlig ble funnet i Mjeltehaugen ved
gravningen i 1847.
Ifølge utgraverens beretning, som Christie gjengir i innberetningen til
museet, ble det under ett lag rullestein, og ett lag fin sand funnet 8 steinkister. De stod tett i tett med langsidene mot hverandre, og var laget av store,
tynne skiferheller, med endestykker av tykkere stein, alle med overliggere.
Da overliggerne ble tatt opp, gikk de fleste i stykker, men man rakk å oh-
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Fig. 12. Biter av skiferheller fra ·Mjeltehaugen med en båtfigur av type A under den geometriske dekoren. Dette er den gjennomsnittlige stØrrelsen på stykkene som ble tatt vare
på. (Kalk. forf. 1971.)
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servere at de var dekorert på undersiden, mens vegghellene ikke hadde
dekor. I sanden under overliggerne lå det brente menneskebein, men ingen
oldsaker ble funnet. Skiferhellene ble ikke tatt vare på, og var i en sørgelig
forfatning da Christie så detn. Han oppsporte så mange biter han kunne, og
sendte dem til Bergens Museum. Han tenkte seg at det måtte være mulig å
sette de små stykkene sammen til større, og derved få et bedre inntrykk av
både gravhellene og motivene (CHRISTIE 1847). Christie selv fikk ikke
anledning til å prøve seg på dette puslespillet, da han døde to år senere.
Først ved begynnelsen av dette århundret ble arbeidet gjort, og da ble bitene
ulykkeligvis stØpt inn i setnent, noe som gjør det svært vanskelig å etterprøve
den satnmensetningen son1 da ble gjort (DE LANGE 1912:13).
For å unngå tner gravning i haugen uten faglig kontroll, tok Christie
initiativ til at fornminnet ble innkjøpt av Bergens Museum. Under oppsyn
av rektor Henrichsen fra Ålesund ble det i 1867 gravd en grøft i haugen,
tnen ingenting ble funnet. I utkastet grus fra denne gravningen ble det i
1871 funnet en romertids bronsespenne. I 1878 ble det foretatt en større
utgravning i haugen, ledet av konservator ved Bergens Museum, Anders
Lorange. Loranges undersøkelse fastslo hvordan fornminnet var bygd opp,
tnen hans håp on1 å finne flere gravanlegg ble ikke innfridd. Derimot fant
han en bronsespenne av satntne type son1 den fra 1871, denne gang i urørt
lag over rullesteinslaget (LORANGE 1879:346). Lorange hadde vanskelig
for å godta at det hadde vært 8 kister i anlegget, blant annet fordi det ikke
fantes spor av de etter sigende udekorerte sidehellene. Derfor mente han at
beretningen on1 8 kister var en tnisforståelse for «en av 8 Skiferheller bygget Gravkiste» (LORANGE 1879:346).
Det er de dekorerte hellene son1 gir l\1jeltehaug-funnet betydning utover
et vanlig gravfunn. Dekoren består for det meste av linjære ornamenter.
Billedflaten er inndelt i stnale horisontale soner der udekorerte og dekorerte felt veksler: bølge- og· siksakbånd og rekker av skrålinjer. Størst intetesse i denne san1n1enheng, har båtfigurene av den «rettvinklete» type A som
finnes på noe av helle-fragtnentene (fig. 12). Det er tilsammen 3 sikre, nesten
kmnplette båter, dessuten kan 7-8 stavnender sees (DE LANGE 1912, fig. 5,
6,8,10ogll).
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Denne båttypen skiller seg fra de «vanlige» bronealdersbåtene, og er ikke
så utbredt. Av interesse er det å merke seg at den forekommer relativt tallrikt langs Vestlandskysten. I annen sammenheng har jeg antydet at det muligens dreier seg om en vestnorsk variant (MANDT LARSEN 1971 :8). Foruten på Leirvåg-feltene, finnes typen på 3 nærliggende felt på Staveneset i
Askvoll kmnmune (gården Unneset), videre på Domben i Flora kommune,
og på Krabbestig på HusevågØy i Vågsøy kommune. I Hordaland finnes
typen på ett felt, Vangdal i Kva1n kom1nune (fig. 1). I Rogalandsmaterialet
blir båttypen av Eva og Per Fett skilt ut som Nag- og Bru-typen, eller typene
] og K (FETT 1941: 116). Typen forekommer også i Østfoldsmaterialet, og
Sverre Marstrander skiller den ut som Navestad-gruppen (~1ARSTRAN
DER 1963:68).
Naturlig nok er Mjeltehaug-graven blitt et viktig ledd i dateringskjeden
for denne båttypen: det er den klassiske dateringsmetoden for helleristninger. Spørsmålet blir så hvor sikker dateringen av Mjeltehaug-hellene er.

3.2 Dateringen
Det kronologiske systemet Lorange brukte, var atskillig mer avansert enn
det Christie og Neumann rådde over 50 år tidligere. Blant annet var treperiodesystemet nå innarbeidet. De to spennene som ble funnet i haugtoppen, oppfattet Lorange som rester etter en sekundærgrav fra eldre jernalder. Primærgraven med skiferkisten måtte nødvendigvis være eldre, og
Lorange mente den stammet fra bronsealder. Den var dengang - og er
fremdeles - et enestående tilfelle her i landet. Rimeligvis sammenlignet
Lorange med Kivik-graven, som er et like enkeltstående funn i Sverige, og
som på den tiden var blitt datert til bronsealder (LORANGE 1879:349).
Uavhengig av gravanleggets datering til bronsealder, hadde Lorange henført skiferhellenes motiver til «Helleristningernes Tidsalder» (LORANGE
1879:349). Først og fremst båtfigurene fikk ham til å knytte gravristningene
til ristninger i friluft. Mjeltehaugbåtene skiller seg som nevnt fra de «vanlige» ristningsbåtene. Men for en Vestlands-arkeolog var Mjeltehaug-typen
mer velkjent enn de «vanlige»: i et halvt århundre hadde man kjent til
Leirvåg-ristningene. Dette fikk da også Lorange til å forundre seg over
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«Helleristningernes lokale Eiendmn1neligheder» (LORANGE 1879:349).
Også Christie var i 1847 oppmerksom på at det var båtfigurer på Mjeltehaug-hellene, men hans eneste kommentar var at dette «fortjener nærmere
Undersøgelse» (CHRISTIE 1847).
Senere har flere forsøk vært gjort på å tidfeste Mjeltehaugen og de dekoreret skiferhellene. Eivind de Lange sluttet seg i 1912 til Loranges tolkning
og datering av anlegget (DE LANGE 1912:12 f.). Han var noe mer forbeholden enn Lorange med hensyn til om det har vært en stor eller flere små
kister. Blant annet er noen av hellene dekorert på begge sider, noe som
fikk ham til å vegre seg for å rekonstruere gravkisten (DE LANGE 1912:20).
Men han var ikke i tvil om at graven med hellene måtte være fra bronsealder, særlig p.g.a. båtfigurene. Den geometriske dekoren var han tilbøyelig
til å tidfeste til eldre bronsealder (DE LANGE 1912:21).
Andre har stilt seg tvilende til å datere Mjeltehaug-hellene til bronsealder. Sune Lindquist hevdet at gravkisten var samtidig med de to bronsespennene fra eldre romertid (FETT 1941:141). Carl-Axel Althin fant at
dekoren på hellene var fre1nmed for bronsealderen, og dette i tillegg til de
usikre funnomstendighetene, fikk ham til å hevde at Mjeltehaugen ikke
kunne trekkes inn i debatten om ristningenes datering (AL THIN 1945:

175).
Marstrander deri1not går inn for å datere pri1nærgraven i Mjeltehaugen
til eldste del av bronsealder (MARSTRANDER 1963:317 f.). Han bygger
først og fre1nst på den linjære dekoren, som han oppfatter som arv fra' en
eldre stiltradisjon 1ned opphav i snorkera1niske kulturgrupper på de danske
Øyer og i Nordvest-Tyskland i 1nellomneolittisk tid. Mjeltehaugens isolerte
stilling i nordisk bronsealdersmateriale, forklarer han som et «stilhistorisk
ritardasjonsfenomen» (MARSTRANDER 1963:325). Båtfigurene på Mjeltehaug-hellene har ingen bakgrunn i den snorkermniske stiltradisjon, :og
Marstrander oppfatter den1 smn et rent nordisk 1notiv, som har smeltet samlnen 1ned linjedekoren i et tidlig bronsealdersmiljø på Sunnmørskysten
(l\rfARSTRANDER 1963:325).
I en kon1n1entar til l\llarstranders dateringsforsøk, er Anders Hagen skeptisk til l\rfjeltehaugens verdi som dateringshjelpe1niddel for den aktuelle
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båttypen (HAGEN 1970: l 06). Han mener at Mjeltehaugfunnet er så enestående i nordisk sammenheng at det er vanskelig å sammenligne med
andre gravfunn. Dertil vil eventuell datering til bronsealder gjøre funnet
helt isolert i sitt lokalmiljø da ingen lignende graver fra seinneolittisk tid
eller bronsealder kjennes fra kyststrekningen mellom Bergen og Ålesund.
I lVIjeltehaugens nærn1este omgivelser på Sunnmøre finnes heller ingen ristninger som er sikkert daterte til bronsealder. Hagen mener at det sammenligningsnlaterialet Marstrander bruker, er for fjernt både i tid og rom.
I annen sammenheng har jeg sluttet meg til den skeptiske retningen når
det gjelder dateringen av Mjeldehaug-anlegget (MANDT LARSEN 1972:
l 07). Som en foreløpig og personlig konklusjon, mener jeg at Mjeltehaugen
1nå brukes 1ned forsiktighet når man skal datere ristningsbåtene av type A.
NI uligheten for en datering til eldre bronsealder er til stede. Men før andre
dateringsmetoder stØtter denne tidfestingen, bør den ikke ansees som sikker.
4. Dokumentasjon

I det foregående har jeg trukket frem funnhistorien til noen vestnorske ristninger, og ulike tiders forsøk på datering og tolkning av bildene i berg. En
annen side ved ristningshistorikken er også av interesse: dokumentasjonen.
I all arkeologisk forskning er funndokumentasjon et viktig første ledd. Ved
de fleste arkeologiske undersøkelser blir fornminnet Ødelagt for alltid: det
graves bort. Derfor må alle funnforhold og stadier i undersøkelsen nøye
beskrives i ord, tegning og fotografi. Ut fra arkeologens rapport skal fornminnet kunne rekonstrueres. Fra utforskingen av fortiden tok til, har det
vært arkeologens dilemma å minske avstanden mellom virkeligheten og
den reproduksjon han kan bringe inn på skrivebordet.
Riktignok ødelegges ikke ristningene ved en vitenskapelig undersøkelse,
n1an kan gå tilbake til «originalen» og studere den på nytt. Men forskeren
som skal skape system, krever at også ristningsundersøkelser skal overføre.
1nest 1nulig av bergflatens virkelighet til papiret. Dessuten er heller ikke bildene i berg evige - vær og vind og våre dager forurensing tærer ubarmhjertig på mange ristningsfelt. Derfor er ikke dokumentasjon bare et spørsInål om å skaffe best mulig studiemateriale, hensikten blir mer og mer å
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bevare billedmaterialet for ettertiden.
Ristningsforskerens virkelighet er en tredimensjonal bergflate: et oftest
avrundet bergsva med forsenkninger, sprekker og andre ujevnheter, krysset
av grunne og dype furer, gjerne dekket av lav og mose. Vegetasjonen er vel
den feilkilden som er lettest å fjerne, ved kjemisk eller mekanisk hjelp. To
andre feilkilder skaper større problemer: Den tredimensjonale virkeligheten
skal overføres til en todimensjonal reproduksjon. Reproduksjonen er en
tolkning, fordi arkeologen 1nå ta stilling til hvilke av bergets furer som er
1nenneskeskapte og hvilke smn er naturlige. De ulike dolnunentasjonsteknikker forsøker 1ned vekslende hell å fjerne feilkilder, og å bygge bro mellom
virkeligheten og reproduksjonen.
Grovt sett kan doktnnentasjonsmetodene deles i tre grupper: avtegning/
kalkering, fotografering, avstØpning. Noen har en lang historie og utvikling
bak seg, andre er nylig tatt i bruk, og enkelte er bare på forsøksstadiet.

4.1 Avtegning og kalken:ng
I ristningsforskningens barndmn ble figurene tegnet på frihånd uten målesysteln. Vi 1nå anta at den første avtegning av Leirvåg-ristningene - utført
av Ole Dammen ca. 1826 - ble gjort på denne måten (fig. 13). Figurene er
tegnet enkeltvis, og hverken tegningens tekst eller Netnnanns kommentar i
innberetningen, opplyser hvor figurene står i forhold til hverandre, eller
hvor store de er (NEUMANN 1826, vedlegg Il). Heller ikke Christies avtegningstnetode kjenner vi - vi vet ikke engang om det er Christie selv
son1 har tegnet de figurene han gjengir i « Urda»-artikkelen (CHRISTIE
1837, pl. IV). Men det er stor forskjell på Dam1nens og Christies reproduksjoner. Hos Christie (fig. Il) er felt I gjengitt med figurene i innbyrdes
riktig forhold (s1nl. fig. 4). De øvrige figurene er tegnet enkeltvis, men i

riktig størrelsesforhold. Hver figur har fått et nu1nmer, og Christie beskriver
figurenes utfonning og bevaringstilstand. lVlen tar vi med oss Christies
illustrasjoner til Leirvåg-ristningene og sa1n1nenligner med båtbildene på
bergflaten, vil vi bli skuffet. Christies båter er sirlig tegnet, med rette og
jevnbrede streker. Virkeligheten er en ru bergflate 1ned ujevnt bugne linjer,
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noen steder brede og grove, andre steder smale og knapt synlige.
Det er sannsynlig at Christie (eller hans tegner) har brukt 1nålestokk,
siden både plasserings- og størrelsesforhold er angitt. M. Arnesen og O. Rygh
brukte målestokk l : 10 da de i annen halvdel av 1880-årene undersøkte
ristninger i Østfold (ENGELSTAD 1934: 14). Noe senere kom rutepapir i
bruk: feltet ble dekket av et rutenett med ruter på l X l 111, og figurenes
linjer ble målt inn i forhold til kvadratenes sider og overført til rutepapiret
(ENGELSTAD 1934: 15). Disse avtegningsmetodene rommer selvsagt en
rekke feilkilder fordi for mye overlates til det individuelle øyemål.
En bedre virkelighetsgjengivelse gir kalkeringsmetoden som ble tatt i bruk
mnkring århundreskiftet. Prinsippet er .at figurene dekkes av papir som er
så tynt at furene kan kjennes gjennom det, og ved hjelp av en myk stift
(grafitt eller fett) blir figurene overført til papiret. På denne måten blir
figurene gjengitt i nattulig størrelse, og den innbyrdes plassering blir riktig,
forutsatt store nok papirark. I begynnelsen ble det brukt silkepapir. Men
materialet hadde 1nange uletnper: det revnet lett, og kunne bare brukes i
tørt og vindstille vær. Da pergatnentpapir ble introdusert av Th. Petersen i
1920-årene, føltes det smn en stor forbedring (ENGELSTAD 1934: 15). Det
var atskillig mer holdbart enn silkepapir. Dessuten fantes det i ruller på
ca. 1Yz n1 bredde, og dermed kunne hele feltet dekkes på en gang, med
parallelt løpende belter av pergatnentpapir. l\1en også perga1nent har sine
begrensninger: det krymper når det blir vått og etter en tids lagring blir
det spr~1tt, og sprekker og s111uldrer.
I slutten av 1950-årene fant Egil Bakka frem til nytt kalkeringsmateriell: Figurene overføres med tusj-filtpenn til gjenn0111siktig, farveløs plastfolie av den sorten s0111 brukes i bygningsindustrien. Fordelene er åpenbare: plasten finnes i store ruller på nesten 2 111 bredde, den er lett å se igjennm11, og så 1nyk at furene kan føles 111ed pennen, 111aterialet forandrer seg
ikke ved te111peraturendringer eller ved fuktighet, det kan rulles og brettes
uten å ta skade, og er således ideelt for arkivering (MICHELSEN 1969: 148).
Fon11inskning for aktiv eller publikasjon blir gjort ved å fotografere kalkeringene. Kalkeringene av Leirvåg-ristningene fra 1971 som er publisert her,
er utført på denne n1åten.
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Fig. 13. Den eldste eksisterende avtegning av ristningene på Leirvåg, utfØrt av
Ole Dammen i 1820-årene.

En kalkering kan aldri gjengi hele virkeligheten. Den viser figurenes
fonn og størrelse, og linjenes bredde. Men linjedybde, tverrsnitt og bevaringstilstand opplyser ikke den todimensjonale kalkeringen om. Derfor
må en kalkering alltid følges av en beskrivelse.

4.2 Fotografering
I prinsippet gjengir fotografiet hele virkeligheten. Fotografering uten forutgående oppkritting eller oppmaling av hugne linjer skulle kunne gi en
helt ut objektiv reproduksjon av ristningsberget.
Det var da man fikk kraftige elektriske lyskastere at fotografering ble tatt
i bruk i ristningsdokumentasjonen (ENGELSTAD 1934: 17). Som nevnt tidligere i denne artikkelen, kan ristningene være vanskelige å se. Lysforholdene er ofte avgjørende: hvis lyset faller skrått innover figurene, oppstår en
relieff-virkning ved at en del av linjen blir liggende i skygge, og figurene
trer tydelig frem. I tidlig morgensol eller lav kveldssol kan man oppleve
hvordan en bergflate plutselig begynner å «leve» når figurene blir synlige.
Skrålys og ønsket relieff-virkning oppnås særlig godt om natten ved bruk av
kunstig lys - da kan lyskilden dirigeres dit 1nan ønsker. Denne metoden til
å finne figurer brukte Gabriel Gustafson da han undersøkte ristninger i
Østfold- 1ned sykkellykten som lyskilde. Men den var selvsagt ikke kraftig
nok for fotografering (ENGELSTAD 1934: 17). I 1930-årenes store ristningspublikasjoner gjøres utstrakt bruk av natt-fotografier som illustrasjoner
(ENGELSTAD 1934, GJESSING 1936 og 1939). Men Eivind Engelstad
klager over at han ikke har kunnet bruke 1netoden over alt, på grunn av
1nanglende elektrisk opplegg (ENGELSTAD 1934: 18). I årene etter er
metoden blitt utviklet og forbedret, ikke minst ved hjelp av stadig bedre
fotoutstyr. I publikasjonen av Ausevik-feltet i Sunnfjord, viser Hagen
glimrende eksempler på nattfotografering (HAGEN 1969).
I de senere år er det blitt eksperimentert 1ned stereo-fotografering for
arkeologisk dokumentasjon, og Jarl Nordbladh og Jan Rosvall har prøvd
tnetoden på ristninger (NORDBLADH & ROSVALL 1971). Fotogramtnetri er måling ved hjelp av fotografiske bilder. Objektet blir fotografert
1ned to kameraer samtidig, i bestemt avstand fra hverandre. Når de to bil88

dene plasseres i et stereoskop, fremkommer et tredimensjonalt bilde, en
optisk modell (ROSVALL 1974:22). Ut av dette billedparet kan man lese
geometriske egenskaper ved objektet, som str6rrelse, form, beliggenhet.
Denne måleteknikken brukes først og fremst ved kart-konstruksjon, men
den tas i bruk innenfor stadig flere områder, f.eks. ved vei-planlegging og
oppmåling av bygninger (NORDBLADH & ROSVALL 1971:69). Brukt på
ristninger skulle stereo-fotografering få 1ned alt det den todi1nensjonale
kalkeringen ikke gir: bergets runding, forsenkninger, furenes dybde. Stereofotografering skjer uten natt-fotograferingens suggestive relieff-virkning,
altså 1ner «objektivt». Enda en fordel blir fremhevet av Nordbladh og Rosvall: Billedparene kan alltid hentes frem fra arkivet for nye uttegninger
hvis nye proble1nstillinger gjør dette nødvendig. (NORDBLADH & ROSVALL 1971 :70.)
I teorien skulle dette være den etterlengtede dolnnnentasjonsmetode som
gjør reproduksjonen identisk med virkeligheten. Stereo-fotoene rommer den
totale infonnasjon om objektet, også de data dagens forskere ikke ser, fordi
de ikke vet at de skal spørre etter dem. IVIetoden skulle være ideell for arkivering av kunnskap for ettertiden. Likevel vil jeg komme 1ned noen motforestillinger.
Det er en kostbar metode både 1ned hensyn til penger, tid og krefter. For
det første er selve ka1nerautstyret kostbart, og for det andre kreves det
spesialister til å utføre en stor del av arbeidet. Uttegningen av billedparet
må nen1lig foregå n1ed en egen, spesialistbetjent tegnemaskin. Videre er de
kmneraer son1 står til rådighet, store og uhåndterlige, og vanskelige å frakte
i det ofte ulendte terreng der ristningene finnes. Det er et spørsmål om
arbeidsinnsatsen blir oppveid av de resultater som oppnås. For de fleste av
ristningenes problen1stillinger i dag kan trolig de tradisjonelle dokumentasjonsmetodene gi tilstrekkelig studie1nateriale. IVIed tanke på fremtiden vil
det nok være ønskelig 1ned stereo-bildenes datapotensiale, men spørsmålet
blir fre1ndeles on1 det er nødvendig. Man 1nå heller ikke gle1n1ne at også
stereo-1netoden er avhengig av det 1nenneskelige korrektiv til virkeligheten.
Når billedparet skal tegnes ut til «kart» 1ned koter for markering av furene
i bergflaten, 1nå arkeologen «stå hos» og fortelle tegneren hvilke linjer som
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er naturlige og hvilke menneskelagde. Alle furene fortoner seg ens for tegneren. Konklusjonen må bli at eksperimenteringen med stereo-fotografering
av ristninger er verdifull, men at resultatene foreløpig er for sparsomme til
å vurdere Olli metoden er hensiktsmessig.
4.3 Avstøpning
Den til nå beste virkelighetsgjengivelse av ristninger, gir avstØpning. Metoden er ikke ny, og forskjellige former for stØpemasse har vært brukt, blant
annet gips. lVIen først da man i 1960-årene fant frem til silopren-massen, ble
dette en fullt ut akseptabel dokumentasjonsmetode. Et av de første ristningsfelt der denne støpemassen ble benyttet i større utstrekning, er Ausevik i Sunnfjord (MICHELSEN 1969: 148). Silopren er en tyntflytende masse
SOlli SlliØres utover bergflaten og fyller alle furer og fordypninger. Etter et
par titlier har massen stivnet, den er da myk og gu~milignende, og kan
uten vanskelighet trekkes av som et stort flak (MICHELSEN 1969: 149).
Avstøpningen har et absolutt natur-riktig avtrykk av berget, der både naturlige og menneskelagde linjer er kommet med. Men det er vel å merke et
speilbilde av virkeligheten. Det er bokstavelig talt speilvendt, og relieffet
er «omvendt»: alle sprekker og furer som skjærer seg ned i bergflaten, buer
opp på avstøpningen. Ønsker man et helt riktig bilde, kan det tas avstøp-ning av avstøpningen. SiloprenavstØpningen er så myk at den uten vanskelighet kan rulles, og den er lett å lagre. Enda viktigere er det at dette utsnittet av virkeligheten kan tas inn på skrivebordet og studeres fra alle
vinkler og under skiftende lysforhold. Ulempen er at bare deler av et felt
kan komme med på en avstøpning, og at stØpemassen er kostbar. Likevel
er dette en metode det burde satses mer på å bruke, særlig med tanke på å
bevare det billedmaterialet SOlli mange steder bokstavelig talt smuldrer vekk.

5. Trådene samles
l\!Iangt er endret i ristningsforskningen på de 150 år som er gått siden Leirvåg-ristningene fanget Bergens-bispens interesse. Problemstillingene er endret, grenser er flyttet både for tolkning og tidfesting, og dokumentasjonen
er forbedret. Men det er ikke vanskelig å skimte sammenhengen mellom
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dengang og nå. Forskning er et byggverk, der hver ny stein som legges, er
med på å styrke, utvide og høyne bygget. Om vår tids svar på spørsmålene
er riktigere enn 1820-årenes, vil kanskje fremtiden vise. Men uten det arbeid
Christie og Neumann gjorde, som ble fulgte opp av mange andre, ville vi
ikke nådd dit vi er i dag. Et slikt forskningshistorisk tilbakeblikk avtvinger
respekt for dem smn la grunnsteinene. Det skal mye fantasi til å gjette og
fabulere utover tradisjonelle tankebaner, og stort mot til å ta fatt på rydding
der alt er et eneste rot.

Summary
The first Norwegian rock carvings discovered came to light in 1823, at Leirvåg on the island of Atløy in Askvoll parish, western Norway (fig. l). Within
an area of about one square kilometre, we here have four groups of carvings
on polished rock faces sloping south, all facing the sea. Boats in various
shapes fonn the predominating tnotif: the total of 55 figures includes 34 of
boats. Other motifs are circles, human figures (?), a few cup marks, and
smne linear figures which so far have defied identification.
The first scientific examination of the Leirvåg carvings was carried out in
1828, when ,t\T. F. K. Christie, one of the founders of Bergens Museum, studied them. In accordance with the view then prevailing, Christie dated the
carvings to the Viking Age, interpreting them as monuments made in
honour of a Viking chieftain killed in battle. In the 1820ies, the chronology
we apply today was beginning to take shape, but it was not until the late
1870ies that one of the Leirvåg boat types was dated to the Bronze Age, a
dating which still holds good today. The present interpretation of Bronze
Age rock carvings dates back to the 1920ies, when O. Almgren put forward
his hypothesis to the effect that the carvings formed part of the fertility
cult of an agricultural society.
The way in which the rock carvings are reproduced has changed as well
as their dating and interpretation. In the 1820ies, the figures were reproduced freehand; these ·were follmved by scale-drawings, and at the beginning
of the twentieth century, tracing became the preferred tnethod. This gives
full-scale reproductions of the carvings. At first, tissue paper was used, but
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this ·was easily torn. It was superseded by parchment paper, and since the
1950ies, transparent plastic has taken over. Photographs taken by artificial
light produce very good reproductions of the carvings, and this method was
introduced when powerful electric lamps became available around 1930.
Another photographic method for reproducing rock carvings, photogramlnetry, is still at the experimental stage. Up to the present, casting is the
n1ethod yielding the most realistic reproductions, especially since silopren
'ivas taken into use in the 1960ies. Silopren is a soft, rubber-like substance,
and when set, it produces a true-to-nature -imprint of the rock surface with
all its depressions and elevations.
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Egil Bakka

BERGKUNST I BARSKOGSBELTET I
SOVJETSAMVELDET

Skikken å laga bilete og teikn i berg og stein, det vil seia helleristningar og
bergmålingar, er vide utbreidd, så å seia over heile jorda. Kva for samanhengar der måtte vera frå stad til stad og frå tid til tid, t.d. frå Atlanterhavskysten til Ural, Baikalsjøen og Stillehavskysten, frå paleolittikum til eldre
jarnalder, o.s.fr., kan berre koma fram ved systematiske samanliknande studiar. Truleg finst det både spontane, allmenne grunnar til å laga slik bergkunst, og nedervd, overførd skikk og bruk, forutan det at impulsar av både
grunnleggjande og modifiserande art meir enn ein gong har gått frå område
til område.
Når det gjeld veideristningane og bergmålingane i Noreg, Sverige og
Finland, kan ein sjå dei som ei eiga gruppe med visse undergrupper, men
med sin eigen, indre tradisjonssamanheng. Der er like vel så mykje som
liknar i bergkunsten austover i barskogsbeltet (taigaen) i Russland og Sibir,
at ein ikkje godt kan eller bør sjå vår nordiske bergkunst isolert. Det vil
også ha ein del å seia for det vi skal meina om vårt eige tilfang, kva desse
likskapane står for. For ein ting kan ein alln1enn likskap i livsform hjå
veidefolk i nordlege skogsstrok føra til Nkearta kulturtrekk, også når det
gjeld det av tru og tankeliv, kjensler og behov, som gjev seg uttrykk i bergkunsten. Ein felles arv frå paleolittisk kunst er også mogeleg. Ein skal heller
ikkje gløyma at der er vitnemål om samband og kultursamanheng ut over
dette, frå stad til stad over dei veldige avstandane. Med mange mellomlekkar kan det difor også vera ein kulturell samanheng som bygger på kontaktar over slike avstandar som frå Trondheimsfjorden til Amur.
Kva det i det heile finst av bergkunst i Sovjetsamveldet, er det ikkje lett å
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gjera seg bestemte tankar om. Det er gjort granskingar og publisert tilfang
frå visse område, stuttare omtala for andre stader. Her er det ikkje grunn
til å koma nærare inn på dei mange bergmålingane i Sentralasia, i fjellområda i Uzbekistan og Tadzjikistan. Når ein held seg til den nordlege
barskogssona, kjenner ein bergkunst i Karelen, Ural, og langs fleire av
elvane i Sibir: Tom (sideelv til Ob), Jenisei, Angara (sideelv til Jenisei), øvre
og mindre Lena, i Transbaikal og vidare austover, til Stillehavskysten, ved
Am ur.
Ein kan ikkje utan vidare gå ut frå at det ingen ting finst der det er tomme
mnråde på ubreiingskartet. Det vert då også stendig oppdaga nytt, kanskje
mest der det er kjent noko frå før. Når det her gjeld spørsmål om kulturell
san1anheng bør ein ikkje lata seg skræma av avstandar.
Frå nordisk synsstad vil kanskje det som ligg nærast geografisk, i Karelen
og Ural, vera mest interessant, men der er også mangt som er slåande likt
austover i Sibir, så lenge ein held seg til barskogsbeltet.
Elvane er på mange måtar livsnervene i det endelause skoglandet. Dei har
alle dagar vore dei naturlege satnbandslinene der folk ferdast, bustadene var
også knytte til vassdraga. Bergkunsten finst då også oftast ved elvane, eller
ved stranda av ein innsjø som Onega. Ein har inntrykk av at det ofte gjeld
sørvende bergvegger 1not elva. Dei kan som naturformasjonar merkja seg ut
i lendet, så at ein vil tru at stadene for bergkunst ikkje er valde på slump.
Like gjerne var det vel stader der ein meinte at overnaturlege makter eller
guddomar heldt til. Stadene var difor heilagstader og kultstader, der kulthandlingar gjekk føre seg. Bileta i seg sjølve var kultiske eller magiske, og
funn frå kulturlag ved foten av berget somme stader, har vore tolka som
1ninne mn ofringar. Bergkunsten gjev då også uttrykk for livsviktige ting
for veidefolka, viktige behov og dei ting tankane var tnykje opptekne av, det
smn skulle halda livet oppe og føra det vidare.
Eit av dei døme som n1est overtydande er tolka som ein kultstad er
Pisanyj Kamen (Det 1nåla Berget) ved elva Visjera (sideelv til Kama) i nordre Ural. Det er ein høg og kraftig markert, stupbratt bergvegg mot elva.
Eit lite stykke er der ei smal, bratt strand av lausmassar ved bergfoten, og
nett der er det 1nåla figurar og teikn på bergveggen: n1enneske, dyr (elgar),
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Fig. l. Bergmåling ved Suruktach-Chaja, ved ·Marka, sideelv til midtre Lena, Sibir.
Etter Okladnikov og Zaporozskaja 1972.

1nasker og ymse teikn av meir abstrakt art. Ved utgravning under målingane
vart funne kulturla.g med ein heil del funn: beinspissar, steinøksar og andre
steinreiskapar, flintpilespissar, krukkebrot og anna. I ein sprekk oppe i
berget var ein pilespiss og ei koparskive med hol i, truleg komne dit ved-:eit
pileskot. Staden må reknast som uskikka til bustad, og med målingane, kulturlaget og funna vert han heilt overtydande tolka som ein kultstad. Funna
er vel i stor mon ofringar i samband med kulthandlingar, og det å Diåla
bilete og teikn på berget har også vore ein del av kulthandlingane. Funna
kan daterast til yngre steinalder, 3. årtusen f.Kr., og tidleg bronsealder,
17-1500 f.Kr. Dateringane bygger fyrst og fremst på keramikken, men ein
bronseknapp er også med å gje datering til tidleg bronsealder.
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Fig . 2 . Oldsaker frå utgravning ved foten av berget med målingane fig. l. Ymse beinsaker
(knivar, harpun, pilespissar, prenar) skraper og pilespissar av stein, to bronseknappar og
gjennombora skive av perlemor. Truleg offerfunn.
Etter Okladnikov og Zaporozskaja 1972.

Ein annan bergkunstlokalitet med funn som vert tolka som ofringar,
er Suruktach-Chaja ved Marka, ei sideelv til Lena. På ein høg bergvegg er
her måla skjematiske menneskefigurar, dels med horn, elgar og abstrakte
mønster. Ved utgravning framfor berget vart funne pilespissar, skraper,
beinharpun, beinpiler og andre beinsaker. Dessutan var der to runde bronseknappar og ei gjennombora skive av perlemor, saker som er viktige for
dateringa, med di dei lenger sør, i området ved Baikalsjøen, høyrer heime i
tidleg bronsealder (Okladnikov og Zaporozskaja 1972, fig. s. 23-30). Fig.
1-2.
Minne om at mektige ånder eller overnaturlege krefter var knytte til
stadene kan tenkjast liggja til grunn for namn som Besov Nos (Djevleneset)
ved Onega og Besovy Sledki (Djevlespora) ved Vyg, nær Kvitsjøen. På Besov
Nos er blant anna ein serleg stor menneskefigur, «djevlen», som dei nokon
gong har funne det naudsynleg å uskadeleggjera eller «kristna» med å hogga
ein svær russisk-ordodoks kristen krass over han.
I Karelen, både ved Onega og ved Vyg, er der funn som vert rekna for
buplassfunn i nær tilknytning til bergkunstlokalitetar. Ein skal få koma tilbake til dei i det fylgjande.
Dei eldste dyrebileta i Sovjetsamveldet er paleolittiske. I Kapovahola ved
elva Bjelaya i søre Ural finst måla bilete av slike dyr som hjort, villhest,
nashorn, mammut og holebjørn. Dei står om lag 150 meter frå inngangen
til den trange hola, ei plassering djupt inne som heilt svarar til istidskunsten
i Frankrike og Spania. Utdøde dyr som mammut og holebjørn syner, at
bileta må vera paleolittiske, og med oppdaginga av Kapovahola vart utbreiinga av den paleolittiske holekunsten med eitt slag utvida frå Vesteuropa til ytste Austeuropa. Ho syner også at for spørsmålet om opphavet
til våre nordiske veideristningar treng tanken om austlege, paleoli:ttiske impulsar ikkje lenger vera rein spekulasjon, som han inntil nyleg måtte vera.
Men også når det gjeld ristningar i friluft, synest ein koma attende til
paleolittikum. Ved Sjisjkino ved øvre Lena i Sibir er der bort imot 3QOO
figurar over ei strekning på ca. 3 kilometer langs elva. Dei er frå vidt ulike
tider, og dei yngste kan ikkje vera eldre enn frå mellomalderen. Dei eldste,
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Fig. 3. Villhestar og bison, mfda figurar Yed Sjisjkino, Øvre Lena, Sibir. Truleg
paleolittiske. Etter Okladnikov og Zaporozskaja 1959.
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derimot, meiner ein må vera paleolittiske: Store dyrefigurar, teikna i kontur,
2,8 til 1,12 m lange, tolka som villhest og bisonokse. I dette området ville
ein ikkje venta å finna slike dyr under dei naturtilhøve som har rådd grunnen etter istida. Fig. 3.
Bergkunsten i Sibir er dies eit stort og variert emne. Der er store skilnader i motiv og stil, storleik og teknikk, mengdetilhøve og mangt anna.
Iblant kan ein på same berg finna bilete med vidt ulikt innhald i vidt ulik
stil frå vidt ulike tider, laga av vidt ulike folk med vidt ulik kulturbakgrunn. Stor variasjon er vel berre noko ein må rekna for sjølvsagt sidan
det gjeld eit slikt veldig område og t:dsrom på fleire tusen år. Også i Sibir
finn ein både «Veidekunst», laga av veidefolk, og «avlarkunst», laga av
nomadar med husdyrhald. I somme tilfelle kan det vel også vera vanskeleg
å knyta bestemte trekk i bergkunsten til bestemt kulturform. Somme trekk
er regionale. Masker med store augo er mest vanlege i aust, ved Amur, men
finst også vestover, meir spreidde, så langt som til Ural. Fuglar med utbreidde venger finst i stort tal i Transbaikal, sør for Baikalsjøen. vidt utbreidd er eit reint abstrakt motiv: Grupper av vertikale strekar, som finst
frå Austsibir til Ural og med eit vestlegaste døme ved Astuvansalmi i Finland. Dyr, menneske, båtar, fotspor og rundfigurar av ymse slag («solbilete» ),
finst heile vegen, og er også velkjende på vår nordiske ristningar. Med desse
1notiva har då også kultursamanheng vestover meir enn ein gong vore på
tale og gjeve grunn for meir eller mindre velgrunna slutningar.
I det store mangfaldet kan ein også skilja ut to hovudgrupper, den eldste
og den yngste. Den fyrste har elgen som hovudmotiv, og vert rekna for å
vera frå yngre steinalder og tidleg bronsealder. Den andre har hestar, rytterar, kamelar, jakscener, prosesjonar av mange menneske og mangt anna,
ofte i livfulle, forteljande scener. Fig. 4. Mykje av dette kan ikkje vera eldre
enn frå mellomaldern, og kan knytast til annan folkekunst i området. «Den
seinare bergkunsten ved Lena syner framifrå samanheng med kunsten til
Korjakane og dei seinare tyrkisktalande folka i Sør-Sibir. Den seine bergkunsten ved nedre Anga,ra (måla med oker), med hestar og rytterar, solbilete
med strål ar og primitive menneskefigurar, syner nær tilknyting til kunsten
101
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Fig. 4. Seine bergmålingar ved Sjisjkino, truleg ikkje eldre enn mellomalderen.
Etter Okladnikov og Zaporozkaja 1959.
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Fig. 5. Rekkje av båtar med mannskap, hjort, menneskefigurar, ved Sjisjkino. Steinalerbronsealder- Etter Okladnikov og Zaporozskaja 1959.

til dei gamle Samojedstammene og tyrkisktalande folk i skogbeltet i Sibir»
(Okladnikov jMartynov 1972, 252).
I den eldre hovudgruppa er elgen kanskje det viktigaste motivet, men ein
finn også andre dyr, t.d. bjørn, og dyr som ikkje så lett kan artsbestemmast.
Vidare er der fiskar, menneske, fotsolar, rundfigurar, båtar, masker og ymse
abstrakte teikn og mønster. Der er noko variasjon i stilen, som ofte er livfull
og dynamisk og har gode naturalistiske proporsjonar og detaljar. Eit viktig
stilistisk verkemiddel som gjev dyrebileta liv, er beinstillinga, men også
holdninga på hovudet er ofte godt utnytta i så måte. Dyra kan vera fullt
uthogne eller fyllte med farge, men er kanskje oftare teikna i kontur, og dei
kan då ha ymse indre kroppsmønster, såleis som på våre nordiske veideristningar. Tverrliner i framkroppen (skjematiske ribbein?) er truleg det
vanlegaste, med hovud og hals heilt uthogne. «Livsline og hjarta» finst det
også ein del døme på. Fig. 6-8.
Menneskefigurane er i regelen enklare og meir skjematiske enn dyra,
oftast berre teikna i enkel strek som «fyrstikkmenneske». Ein liknande kontrast mellom naturalistiske dyr og skjematiske menneske finn ein også i
paleolittisk kunst i Vesteuropa og på våre nordiske veideristningar. Ein kan
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Fig. 6. Naturalistiske elgar og fiskar, ved Angara, Sibir. Etter Okladnikov 1966.
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Fig. 7. Helleristningsfelt ved Tomsk, Sibir. Stort utval av fi.gurar: elg, bjØrn, rev, fuglar,
menneske, båt, fotsolar, rundfigurar. Etter Okladnikov og Martynov 1972.

Fig. 8. Helleristningsfelt ved Tomsk, Sibir. Ein ufullstendig dyrefigur med lang hale
er overhogd av elgar. Mange har kroppsrnønster «livsline og hjarta».
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då undrast på om dette er uttrykk for noko allment for veidefolk med det
livsmønster det her gjeld; har dei oppfatta seg sjølve og dyra som skapningar
av vesentleg ulikt slag? Elles er bilete av menneske med «horn» (sjamanar?)
rett vanlege i Sibir, liksom dei også er velkjende i paleolittisk kunst og på
våre veideristningar. I Sibir finn ein også døme på skilauparar, liksom i
Karelen og i Nord-Noreg.
Dei einskilde figurane synest oftast vera tilfeldig plasserte i høve til einannan. Komposisjonar med to eller fleire figurar som høyrer saman er
sjeldne. Oftare kan ein sjå at figurane er hogne over og i einannan, nye
figurar er laga utan omsyn til det som måtte vera på berget frå før. Dette
er også karakteristisk for paleolittisk kunst og våre veideristningar.
I Ural finst det ei mengd bergmålingar langs fleire av elvane, det meste
aust for vass-skiljet, men også vestanfor. Det er påfallande korleis abstrakte
mønster og teikn, og enkle, skjematiske menneskefigurar er mykje vanlegare
enn dyrefigurar. Der er då like vel ein del skjematiske dyrebilete, og iblant
kan ein bestemma somt som elg og hjort. Der er også ein del fuglar, helst
langhalsa fuglar i profil. Dei kan minna litt om dei karelske og om dei nordiske. Komposisjonar eller forteljande scener er så godt som ukjende.
I somme einskildtrekk er der til dels slåande likskap med slikt som ein
også finn i skandinavisk veidekunst. Det gjeld blant anna ymse abstrakte
mønster som bygger på grunnelementa vinkel, sikksakkline og strek, såleis
sikksakklina med strekar frå vinkeltoppane, nettmønster av sekskanta ruter,
store vinklar med frynser etc. Dette er mønster som elles finst på oldsaker
frå steinalderen og på somme nordiske veidekunstlokalitetar, som eg har
omtala nærare i Viking 1973 og i eit arbeid om nyoppdaga ristningar på
Ha1nmer ved Steinkjer, Nord-Trøndelag (Bakka 1975). Det er liten grunn til
å tru at dei skulle koma i bruk i bergkunsten uavhengig i Skandinavia og
Ural, endå om det er alvorleg langt imellom. Desse mønstra høyrer elles til
eit system av abstrakte dekorasjonar på beinsaker og anna frå steinalderen,
med dei eldste døme i paleolittikum i Kviterussland og i Maglemosekulturen
i Sør-Skandinavia, og ein skal ikkje sjå bort frå at dei er overførde frå små"
kunsten til bergkunsten både i Skandinavia og Ural. Der er like vel eit eigen106
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Fig. 9. Bergmåling med abstrakte mønster og ein dyrefigur (elg?). Kamen Dvuglazyj
ved elva Neve, Ural. Etter Tsjernestov 1970.
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arta motiv som eg berre kjenner to døme på, begge i bergkunsten. Det er
kombinasjonen av dyrefigur og sikksakkline med strekar frå vinkeltoppane.
Det finst på Brattbakken i Vingen, Sogn og Fjordane (Viking 1973, s. 161,
Eig. 5), og på Kamen Dvuglazy i Ural, der saman med ein heil del andre sikksakkmønster som høyrer til det systemet av steinalderdekorasjonar som nett
er omtala. Fig. 9.
Helleristningane i Karelen) ved Onega og Kvitsjøen, er dei som geografisk ligg våre eigne nærast. Også når det gjeld innhald, tyding og tids,.
stode er det dei ein lettast og tryggast kan samanlikna med. Dei kare1ske
ristningane har like vel sitt eige serpreg, og er i ein del tilfelle serleg interessante og opplysande for di dei har meir av komposisjonar og scener med
forteljande innhald enn det ein møter anten i Skandinavia eller i Sibir og
Ural. Det er også viktig at det ved utgravningar er gjort funn som er med å
datera dei.
Både ved auststranda av Onega og ved utlaupet til elva Vyg ved Kvitsjøen
finst det ristningar på ei rekkje lokalitetar, begge stader innanfor område
på nokre kilometer. Ved Onega ligg Peri Nos, Besov Nos og andre, dei viktigaste ved Vyg er Besovy Sledki og Zalavruga. Dei finst alltid på flate eller
slakt hallande granittflater nær stranda av innsjø eller elv, og er utførde
1ned prikkhogging. Fig. 10-14.
Dei karelske ristningane er også arkeologisk granska og publiserte på
1nønstergyldig vis, blant anna av Hallstrom, Ravdonikas, Brjusov, Linevski
og Savvateev, og ein kan fyrst og fremst visa til publikasjonar av Ravdonikas
(1936-38) og Savvateev (1967, 1968, 1970). I nærleiken av gamalt kjende
ristningar ved Za1avruga fann Brjusov i 1947 ein steinalderbuplass, og ved
utgravning av denne bup1assen, i 1962 og fylgjande år, fann dei også mengder
av nye ristningar på berga under buplasslaget og eit sandlag som var avsett av
elva. Talet på kjende ristningar i Karelen er derved fordobla, og det var
svært interessant og grunnleggjande viktig nytt tilfang som kom fram.
Ein tabell, etter Savvateev (1970, 159), kan gje ein tanke om dei viktigaste
1notiva og mengder av figurar i Karelen:
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Fig. 10. Helleristning ved Zalavruga ved Vyg, russisk Karelen. Elgjakt om vinteren .
Etter Savvateev 1970.
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183
57
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46
27
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l
l

62
67
24

Vanlegaste motiv

l

15
l

I tillegg til dette finst det bilete av andre ting, ofte høyrer dei saman med
dei andre figurane: Tre med fugl eller dyr i toppen, piler, bogar, spjut,
harpunar med fangeline, figurar som er vanskelege å tolka og somt anna.
Reint abstrakte teikn og geometriske mønster er svært sjeldne i Karelen.
Nokre stjerneliknande figurar med 4, 5, 6 eller 7 like lange a-rmar ved
Besovy Sledki, ein skravert trekant med strekar frå to hjørna og frynser langs
to kantar, ved Zalavruga, og vinkel med frynser ved Onega, er her kanskje
det viktigaste.
I det heile er innhaldet svært realistisk. Det er verkelege ting og hendingar som er attgjevne, til dels på ein slåande livfull og klårt forteljande måte.
Der er noko skilnad også, både i innhald og stil, frå lokalitet til lokalitet.
Det skulle vera rimeleg lett å skjøna kvifor bilete av fangst på kval (eller
sel?) finst ved Kvitsjøen og ikkje ved Onega. Andre skilnader kan best forklårast som kronologiske, serleg når dei då også finst på figurar som er
hogne over einannan, t.d. på gamle Zalavruga, der ei gruppe store, naturalistiske elgar er hogne over nokre båtar som i forn1at og stil elles synest høyra
saman med dei meir vanlege, stnå og skjetnatisk forenkla figurane. Savvateev
reknar ristningane ved Zalavruga for å vera av dei yngste i Karelen, og
110

Fig. Il. Del av helleristningsfelt (gruppe IV) ved Zalavruga. Etter Savvateev 1970.

Besovy Sledki for eldre. Også ristningane ved Onega reknar han for å vera
eldre enn Zalavruga. Stilistisk likskap og einskap er like vel kanskje meir
merkande for dei karelske ristningane enn ulikskap, og det kan ikkje vera
tvil om at ein har å gjera med eit samla og samanhøyrande ristningskompleks.
Dei fleste figurane er etter måten små. Opp i naturleg storleik er nokre
få dyr ved Zalavruga, overnaturleg storleik har ein menneskefigur («Djevlen») på Besov Nos ved Onega. Det vanlege er at figurane er fullt uthogne i
flata. Figurar med konturline finst også, fyrst og fremst ved Onega, både dyr
lll

og fuglar, men berre nokre få fuglar ved Peri-Nos har enkle indre kroppsmønster.
Båtar høyrer til dei vanlege motiva. Dei er i regelen tvert avslutta i beg~ge
endar, ofte med dyrehovud i stamnen og med framskytande hjørna som avsluttar kjølen i begge endar. Båtane har gjerne rnannskap, frå 2 til 12 mann
kan vera utteikna i detaljar, med padleårar eller fangstreiskap i hendene.
Båtar med forenkla mannskapsstrekar kan ha endå fleire om bord (inntil
21 mann). I regelen er skroget på båtane heilt uthogge. Ved Onega finst
også enklare, einlinja båtar med mannskapsstrekar og dyrehovud. Dei einlinja båtane finst gjerne i nærleiken av dyr med kroppskonturline, utan
uthogd kropp, og ein har her kanskje å gjera med eit kronologisk bestemt
stil trekk.
Menneskefigurar finst i stort tal, både en face og i profil, og liksom på
veideristningane i Skandinavia er dei som er teikna i profil ofte mindre
skjematiske enn dei som ein ser en face. Dei fleste i Karelen er teikna i
profil, og dei har ofte utskytande bakende og bøydde kne. Mange er falliske,
ein mann ved Besovy Sledki har overnaturleg stor fot, eit trekk som det er
freistande å sjå i samband med fotsålefigurane. Menneskefigurar med horn
på hovudet er ikkje uvanlege. Venteleg gjeld det noko slag hette eller hovudplagg med horn på, som ein kjenner frå sjamandrakter frå historisk tid. Ved
Zalavruga er rett mange skilauparar. Dei har stutte ski, ofte skistativ, og dei
kan gå på jakt med pil og boge eller spjut. Stundom ser ein også skisporet
der dei har fare fram. Det finst ingen skugge av tvil om at det er skilauparar,
og dei gjer det svært sannsynleg at liknande figurar hos oss (t.d. Rødøy i
Nordland) og i Sibir er r&tt tolka som skilauparar. I Karelen har menneskefigurane ofte ting i hendene, padleårar, stavar eller våpen, og dei utfører
visse handlingar. Jakt med pil og boge, spjut eller harpun med fangeline
finst det ei mengd døme på, serleg ved Zalavruga. Ved Onega er også menneske med såkalla «sol-» eller «måne-teikn» i hendene, noko som kan tyda
på at det gjeld verkeleg ting, kanskje kultreiskapar eller kultobjekt med
form smn sol eller måne og med handtak på.
Dei karelske ristningane har fleire og meir detaljrike komposisjonar og
forteljande scener enn det ein elles kjenner i veidekunsten nokon stad. Her
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Fig. 12. Detaljar frå ristningsfeltet fig. Il. Jakt på pelsdyr(?) i eit tre, bjØrnejakt,
kvalfangst. Zalavruga. Etter Savvateev 1970.
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finst rekkjer av dyr, rekkjer av menneske, kanskje i noko slag prosesjon, her
er menneske som er plasserte parvis mot einannan. Serleg interessante og
detaljrike er somme jakt- og fangstscener. Ved Onega er ein mann som harpunerer stør med mangetanna einsidig harpun med fangeline, ein slåande
illustrasjon til harpunspissar som ein kjenner frå steinalderen så å seia alle
stader der beinreiskapar er bevart. Ved Kvitsjøen ser ein kvalfangst med
harpun og fangeline frå menn i båt. I somme tilfelle har dei frå to eller
fleire båtar fått fast fisk i same kvalen, eller dei har frå same båt fått fast
fisk med fleire harpunar i same kval (fig. 11, 14).
Andre scener viser jegeren og viltet på land, gjerne elg eller rein, som han
jagar og drep med pil og boge eller spjut. Ein stad har ein skilaupar fylgt
eit dyr som har kome seg opp i toppen av eit tre, der jegeren har skote
mange piler i det.
Ein serleg stor og detaljrik komposisjon ved Zalavruga fortel om elgjakt
om vinteren. Skispor og elgspor er her nytta som eit serleg effektivt verkemiddel til å gje tidfylgja i hendinga. Eg viser til Savvateevs kalkering
(fig. l O):
Til venstre ser ein skisporet byrja, og når ein fylgjer det mot høgre, vert
forteljinga klår. Det er tre mann som går på jakt i lag. Dei har gått i same
sporet, men sett tre avtrykk med skistavane på kvar side. Dei har gått langt,
dels 1not bakke med oppdelt skispor og tette skistavmerke, dels har dei kunna
renna unna bakken, med lange, samanhangande skispor og få spor etter
skistavane. Dei kjetn skrått inn på eit elgspor, som dei fylgjer ved sida av, og
når så att tre elgar. Elgsporet deler seg, skisporet like eins. Ein av jegrane
får straks skote sin elg med to piler. Eit lite stykke vidare kan ein fylgja skisporet etter dei to andre jegTane, no med to og to avtrykk etter skistavar.
Elgsporet deler seg atter i to, og skisporet like eins, no med enkle skistavspor på kvar side. Desse spora leider fram til ein jeger som har fått sett spjut
i sin elg, og ein annan som har skote sin elg med tre piler. Denne komposisjonen er nok laga av ein jeger som var van å fylgja og lesa spor i snøen, og
han har nytta spora som eit makelaust effektivt verkemiddel i teikninga.
I realistisk innhald og uttrykk er det truleg eineståande i steinalderkunsten
i heile verda.
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Fig. 13. Ymse komposisjonar ved Zalavruga. Jakt på fugl med pil og boge, båtar,
prosesjon med mange menneske. Etter Savvateev 1970.

Ristningane ved Kvitsjøen syner både jakt om vinteren, på snøføre, og
kvalfangst frå båt, som berre kunne skje på den årstid det var isfritt, dvs.
ikkje om vinteren. Visseleg har også ristningane vorte til i ulike årstider,
både vinter og sommar.
Både frå Onega og Kvitsjøen kjenner ein buplassfunn som ein kan setja
samband med ristningane. Det meste er keramikk og steinreiskapar frå
kulturlag med eldstader o.a., som tyder på tidvis opphald på staden. Funna
høyrer for meste delen klårt heime i yngre steinalder. Dei spenner over eit
tidsrom på halvtanna tusen år eller meir, noko som går fram av både arkeologiske og radiologiske dateringar. Geologiske dateringar etter høgd over
havet har også vare nytta å datera i høve til buplassar i tilsvarande nivå
ved Kvitsjøen.
Alt i 1936 vart funn frå buplassar nær ristningane ved Onega publiserte
(Ravdonikas 1936). Det er fyrst og fremst keramikk av det slaget russarane
kallar grop-kamkeramikk, og som er nær i slekt med kamkeramikken i
Finland, Austbaltikum, Polen og vidt og breitt austover i Sovjetsamveldet.
Det har vare teke lite omsyn til desse funna i diskusjonen om alderen på dei
karelske ristningane. Det kjem nok av at det ikkje så lett let seg påvisa
nokon direkte samanheng mellom ristningar og buplassar.
Slik samanheng er det derimot liten grunn til å tvila på ved dei funn
som kon1 fram ved Brjusovs utgravningar ved Besovy Sledki, publiserte i
lstorija drevnej Karelii) 1940 s. 276-284, med funn pl. Ill (keramikk) og
pl. IV (steinreiskapar), og seinare omtala i Geschichte der neolithischen
Stiimm.e) 1957, s. 120-22. Der var to funnskikt med sandlag imellom. Keramikken er karelsk grop-kamkeramikk, det meste relativt tidleg. Blant steinsakene er blant anna to skiferspissar, som gjev kronologisk og kulturell kontakt vestover. Det er ein spjutodd med agnorer, som kan vera skandinavisk
import, og ein pilespiss av Nyelvtype ( = finsk Pyheensiltatype). Nyelvtypen
høyrer til dei best daterte skiferpiletypar vi har. Utan unntak talar alle
funnkombinasjonar for yngre mellomneolittisk tid eller båtøkstid, anten det
er i Finland, Båhuslen, Sør-Noreg eller Nord-Noreg.
Nye funn kom fram ved Besovy Sledki i 1964. Til å verna om ristnings116
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berget vart det bygt eit museum eller ein paviljong over det, og ved gravning for fundamentet til denne bygningen kom dei ned i kulturlag med
funn av buplasskarakter. Det låg i eit søkk eller ei renne som elva i si tid
har forma i berget, kulturlaget var 40-50 cm djupt og låg heilt nede på
berget, inntil nesten l meter under overflata. Ved den vidare arkeologiske
utgravninga synte det seg at her også var godt bevart tre, funna elles er
steinreiskapar (bl.a. flatretusjerte bladforma spjut- og pilespissar) og kera117
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mikk, det meste tidleg grop-kamkeramikk, men der er også nokre skår av
seinare keramikk. Ein meiner funna skriv seg frå dei som laga ristningane.
Ein bjørkestokk som låg så å seia på botnen, er radiologisk date!'t 5430 ±
50 C 14-år før notid (midten av 4. årtusen f.Kr.). Denne dateringa høver relativt bra med dei nydateringar av kamkeramikk og grop-kamkeramikk i
Finland og elles i Austeuropa, som bygger på aukande tal av radiologiske
dateringar (Meinander 1971. Wyszomirski 1975). Det ligg nær å jamføra det
meste av keramikken frå Besovy Sledki generelt med typisk kamkeramikk
(Stil Il) i Finland, der også flatretusjerte spissar av liknande slag som ved
Besovy Sledki er frå same tid. Grovt sett ville ein vel med det ein veit idag
setja det meste av funna frå Besovy Sledki til tida 3500-3000 f.Kr., ein
mindre del av dei er yngre (noko av keramikken og Brjusovs skiferspissar),
inntil rundt 2000 f.Kr.
Frå Zalavruga har ein også eit buplassfunn, der dei stratigrafiske tilhøva
syner at ristningane er eldre enn buplassen. I alt er det utgrave 610 m 2 , og
tilhøva synest vera klåre nok. Under eit tynt torvlag (3-5 cm) er eit lag av
finkorna, lys sand (podsol- eller utvaskingslag), som markerer toppen på eit
40-50 cm tjukt kulturlag. Det kviler i sin tur på eit sterilt lag av lys gul
sand eller direkte på berget. Det finst ristningar på berget under det sterile
sandlaget, som vert rekna for å vera alluvialt eller avsett av elva, truleg i ei
tid då berga låg under vatn på grunn av ei havstiging (ristningane ligg
14,9-16,7 m o.h.). Fyrst etter at det atter vart turrt land, kunne buplassen
koma der. Kol frå ein eldstad oppå sandlaget og under kulturlaget er radiologisk datert: 4010±70 C 14-år før notid (ca. 2000 f.Kr.). Dette gjev terminus
ante quem for ristningane ved Zalavruga. Funna frå buplassen syner elles
sein steinalder, det gjeld både keramikk (asbestblanda, grasblanda, flatbotna
kar av asbestkeramikk og nokre uvanlege, flatbotna miniatyrkar av kvit
leire) og steinreiskapar (blant anna pilespissar med tverr eller konkav basis).
Desse dateringane frå Besovy Sledki og Zalavruga gjev ein noko høgare
alder for dei karelske ristningane enn dei det før var vanleg å rekna med.
Dei bygde i stor 1non på jamføringar med skandinaviske ristningar, ikkje
minst med ristningane ved Namforsen i Ångermanland og det ein meinte
om alderen på dei. I dag må dei uavhengige dateringane for dei karelske
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ristningane få konsekvensar for det ein skal meina om ristningane ved Namforsen, både kulturelt og kronologisk, og om den nordiske veidekunsten
generelt.
Niimforsen og Karelen. Av alle nordiske er det ristningane ved Namforsen som syner størst samsvar med dei karelske. Elgane ved Namforsen,
eit av dei vanlegaste og viktigaste hovudmotiva, syner kanskje større stilistisk slektskap med dei karelske enn med andre nordiske. Heller ingen annan
stad finst det så mange båtar på nordiske veideristningar som ved Namforsen, det er båtar av same type som dei karelske, dei har ofte dyrehovud i
stamnane, og mannskapsstrekar er vanlege. Også når det gjeld menneskefigurar og ting dei har i hendene, kan ein finna spesielle samsvar mellom
Karelen og Namforsen. Begge stader finn ein også fotsolar og «solbilete».
Eit viktig hovudpunkt i diskusjonen er korleis ein skal vurdera dei motiv
som er felles for jordbruksristningane og veideristningane. Det har vare
vanleg å meina at når ein finn båtar, fotsolar, rundfigurar og groper på veideristningane, er dei lån frå jordbruksristningane. Det vil seia at veideiolka
skulle ha teke opp symbol og tankegods frå jordbruksfolka, og ein må meina
at det inneber rett djuptgripande påverknader, kulturhistorisk sett. Andre
felles motiv, så som menneske og dyr, har merkeleg nok ikkje vare vurderte
på liknande måte. Her er det like vellettare å tenkja seg at dei skulle kunna
koma i bruk uavhengig i ulike tradisjonskompleks.
Det har heller ikk j e før vare full semje om å rekna alle båtar i veidekunsten for lån frå jordbruksristningane. Somme granskarar har sett dei
konturteikna, firkanta båtane av «umiaktype», som båtane på Forselvristninga, for veidekunsten sine eigne; det er båtar med mannskapsstrekar som
fyrst og fremst har vare rekna for lån frå jordbruksristnin,gane. Dette har
då også vare ei svært vanleg utbreidd lære, som eg sjølv også har godteke
tidlegare, og ho har hatt svært vidtrekkjande konsekvensar, bokstavleg tala,
når ein tenkjer på at dei har nådd like til Sibir. I 1959 samanlikna Okladnikov båtar med mannskap ved Sjisjkino (fig. 5) ved øvre Lena med karelske
båtar, for detaljar ved mannskapet også med figurar på bronsealderristningar
i Båhuslen, og daterte på dette grunnlaget til bronsealderen. I 1962 dryfte
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F.Behn blant anna opphavet til dei sibirske ristningane med dyr og båtar
ved Jenisei, og i argumentasjonen for vestlege impulsar la han avgjerande
vekt på båtane (Behn 1962, 70).
Det er all grunn til å ta tilhøvet mellom veideristningane og jordbruksristningane i Skandinavia opp til ny vurdering, og serleg spørsmålet om lån
av motiv den eine eller den andre vegen. Noko slik nyvurdering finst i min
artikkel i Viking 1973, der eg framleis godtok ein samanheng mellom Namforsen og bronsealderristningane. Der er også interessant nyvurdering i ein
artikkel av Moberg i Kuml 1970. Han vender augo austover, frå Sørskandinavia via Namforsen og Karelen til Sibir og Stillehavskysten, og finn likskap og samanheng heile vegen, ikkje minst med båtane som eit leidemotiv.
Konklusjonen er at jordbruksristningane i Sør- og Mellomskandinavia vert
eit perifert fenomen innan eit stort nord- og austeuropeisk bergkunstkompleks. l\1oberg legg hovudvekta på utbreiingsfenomen. Dersom ein like konsekvent dreg inn det kronologiske aspektet og tek utgangspunkt i veideristningane, ville ein kunna visa til likskap med paleolittisk kunst og operera
med eit stort «Vest-, nord- og austeuropeisk-sibirsk bergkunstkompleks», for
det det måtte vera verd. Den indre samanhengen i det er minst like god som
i l\!Iobergs «kompleks». Dette er ikkje staden til ei utførleg dryfting av desse
spørsmåla om tradisjonar og impulsar. Eg vil berre peika på at den kritiske
lekken i eventuelle sailianhengar mellom veideristningane og jordbruksristningane atter og atter vert Namforsen, og ikkje minst båtane der.
Det ein tryggast kan rekna med her, er at båtane ved N~imforsen høyrer
san1an Ilied båtane i veidekunsten elles·. Med eitt einaste unntak høyrer dei
alle til hovudtypen med vinkla overgang Iliellom kjøl og stamn, ein variant
konturteikna SOlli båtane på norske veideristningar, ein annan heilt uthogd
og oftast med mannskapsstrekar, SOlli i Karelen, og ein tredje, einlinja med
Iliannskapsstrekar og oftast med elghovud, også med dei næraste parallellane i Karelen. Alle er truleg eldre enn bronsealderen, og når båtar med
vinkel n1ellom stailin og kjøl også finst på jordbruksristningar i Trøndelag,
på Vestlandet og så vidt i Østfold, gjeld det visseleg bilete av båtar som er
bygde etter same hovudprinsipp, ein har gissa på skinnbåtar. Spørsmålet om
kunsttradisjon frå veideristningsmiljø til jordbruksristningsmiljø eller ein
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impuls frå det eine til det andre, heng saman med spørsmålet om kva eventuelt symbolsk innhald eller meiningsinnhald ut over det reint banale båtane
har i dei to hovudgruppene. Dette spørsmålet er vel i dag uløyseleg, men
ein kan i førevegen like lite gå ut frå at innhaldet er det same i dei to
gruppene som at det skulle vera vesensulikt. Her er ikkje gru:nnlag for noka
slutning som har krav på å vera truverdig. Berre ved dei uavhengige dateringar som ligge føre i Karelen og på Hammer ved Steinkjer i Nord-Trøndelag kan ein av reint kronologiske grunnar avvisa tanken om at båtaT i veidekunsten skulle vera lån frå jordbruksristningane, og derved også tanken om
at dei skulle kunna datera veidekunst til bronsealderen.
Når det så gjeld motiva fotsolar og rundfigurar av ymse slag, kan det
vera all grunn til å reservera seg i spørsmålet om kontaktar eller påverknader den eine eller den andre vegen mellom veidekunsten og jordbruksristningane, frå den eine hovudgruppa av bergkunst til den andre. Her er
atter dateringane i Karelen avgjerande viktige, det må også tilleggjast stor
vekt at også desse motiva finst austover i Sibir.
For Namforsenristningane vil eg i dag meina at dei har i alt vesentleg
vorte til i steinalderen, helst i 3. årtusen, og eventuelle seinare tillegg, så
som ein båt av bronsealdertype, er forsvinnande få og uvesentlege i spØrs~
lnåla som gjeld tolking og datering av veideristningane.

Summary
Rock art, carvings and paintings, which in subject matter, style and location, show points of similarity with the Arctic rock art of Scandinavia, are
found at various places in the taiga forest zone of the Soviet Union, from
Carelia eastwards via the Urals to eastern Siberia.
Similar ways of life under similar natura! conditions for the huntersfishers tribes, may of course account for much of the similarity. There is
every reason, however, to give serious consideration to the possibilities of a
cmnmon heritage from the Palaeolithic, and continued contacts and impulses, of a fundamental or a modifying character, from place to place over
the vast distances.
A leading motif everywhere is the eik. Furthermore other animals, birds,
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fish, human beings, boats, footprints, roundels ( = «sundiscs»), and various
abstract signs and patterns are widely distributed. The style varies. It is often
naturalistic, usually realistic, and various conventions of a more specific
character are also surprisingly widely distributed. The location is often on
steep rock faces dose to the rivers. Occasionally there are finds from rock
art localities, whih can be interpreted as votive offerings, and which add to
the indications that the localities were sanctuaries for religious or cultic
ceremonies.
The rock art tradition probably started in the Palaeolithic, with the
paintings of the Kapova cave in the southern Urals as the earliest example.
The probability for a Palaeolithic date has also been argued for some few
of the animals among the thousands of figures at Sjisjkino, at the upper
course of Lena in Siberia. Most of the rock art in question is usually dated
to the Neolithic and the early Bronze Age. The more important and numerous examples, published from Siberia, are found at the rivers Tom (tributary to Ob), Jenessej, Angara (tributary to Jenissej), Lena, and Amur. Less
closely related is rock art in Transbajkal and in more southerly parts of
Central Asia. In the rock paintings of the Urals, abstract patterns and signs
predominate over animals, human figures, etc. Many of these patterns are
similar to those of Mesolithic decorations on bone objects, with zig-zags,
chevrons and net patterns, which are also found in Scandinavian Arctic rock
art.
The rock carvings of Carelia, at Lake Onega and the river Vyg near the
White Sea, are the most interesting from a Scandinavian point of view. In
subject matter animals (elk and reindeer), boats, human beings, whales,
birds, fish, sun- and moon-like objects predominate. Compositions of a narrative character, most of them at Zalavruga, comprise hunting scenes, whaling, fights, rows of animals and human beings, cultic ceremonies (?) etc., of
a realistic character, and give much itnportant information about the way
of life of the people.
Excavations at Besovy Sledki and Zalavruga of temporary habitations in
direct contact with the carvings also offer independent dating evidence,
archaeologically and by radiocarbon dating. From Besovy Sledki comes pit-
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comb pottery, most of it early, stone objects etc., and a radiocarbon date
5430 ±50 BP. The latest object (slate arrowhead) would be from about
2000 BC, and the probable date for the carvings is about 3500-2000 BC.
Carvings at Zalavruga were covered by sand and a habitation layer, and are
stratigraphically earlier than finds and radiocarbon dated charcoal of 4010 ±
70 BP (about 2000 BC).
These independent early datings of the Carelian carvings have far-reaching
consequences. Of Scandinavian carvings those at Namforsen (Northern
Sweden) are the most closely related to those in Carelia. Their boats, of the
same type as the Carelian ones, can no longer be regarded as a loan from
the Scandinavian Bronze Age type carvings, and are consequently no valid
criterion for dating Namforsen (and the Carelian carvings) to the Bronze
Age. Neither can some other motifs (footprints, roundels, etc.), which are
common to the Arctic and Bronze Age type carvings, considering the enormous distribution of these motifs in the hunters' rock art in the USSR.
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Erik Schia

«ARKEOLOGI
GJENSTANDSFORSKING ELLER SAMFUNNSVITENSKAP?»

Innledning
Denne artikkel er skrevet som prøveforelesning til magistergrad i Nordisk
arkeologi våren 197 5. Bortsett fra noen små endringer er artikkelen i hovedsak identisk med selve forelesningen.
Forelesningens emne reiser umiddelbart spørsmålet om hva fagets målsetting er og det er her formulert nærmest som et enten eller. Skal arkeologi
være vitenskapen om forhistoriske gjenstander eller skal faget søk~ å nå
fram til fortidige samfunnsformer med et studium av endringsprosesser og
årsaksforklaringer til endringene? Men er det egentlig spørsmål om et enten
eller? Er det ikke riktigere å snakke om et både og - gjenstandsforsking
og samfunnsvitenskap som to deler av den samme forskingsmessige helhet?
En annen sak er om gjenstandsforsking og samfunnsvitenskap kan settes
opp mot hverandre som to likeverdige begrep. Gjenstandsforsking kan betraktes som en metode, en teknikk for å nå fram til større innsikt om mennesker i fortida. Da blir gjens,tandene middelet- eller om en vil: redskapet
-som gjør at vi kan anvende teorier om menneskenes livsform i en fortidig
virkelighet. Med andre ord, bruke gjenstandene i en sammenheng slik at
pretnissene i våre teorier kan prøves mot de konkrete materielle levningene.
Altså en forskingsprosess preget av vekslingen mellom oppstilling av hypoteser og prøving av disse mot arkeologiske data.
Forelesningens emne retter således søkelyset temmelig direkte mot følgende problemstilling: Skal arkeologi være studiet av gjenstander ut fra
deres egen verdi og stoppe med det, eller skal arkeologene benytte sitt matesiale til å trenge inn i de fortidige samfunnsformer som de materielle gjenstander unektelig er en del av? Eller for å si det med Gordon Childe's ord,
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slik han uttrykte det i 1950: «Arkeologene idag har innsett at det er konkrete levninger av samfunn de arbeider med. Skjønt skriftlige kilder mangler
er levningene likevel konkrete deler av en helhet, ikke bare fra den materielle del av kulturen, men også fra sosiale system, overtro og adferdsmønster,
sjøl om levningene uten tvil er fragmentariske og tvetydige.» (Childe 1963,
s. Il.) C hilde har med dette pekt på helt vesentlige forhold og er vel den
arkeolog som sterkest har hevdet en sammenheng mellom arkeologi og
samfunnsfag.
Det kan derfor umulig være riktig av arkeologene å sette sluttstrek etter
en klassifisering og kronologisk plassering av et materiale ut fra en tankegang om at nå er materialet tilrettelagt for andre forskere, kanskje fra andre
fag, som «værsågod kan forsyne seg av kakefatet» og trekke de konklusjoner
en måtte ønske. En slik holdning må være feilaktig. For det første er det
kanskje ikke så lett for andre å se de muligheter som ligger i et materiale
enn nettopp den personen som har arbeidet med gjenstandene og derfor
er den som kjenner materialet best. Og for det andre kan det ofte være
vanskelig for andre, spesielt forskere fra andre fag, å vurdere materialets
bærekraft. Dessuten kan det godt skje at de data en annen forsker, ut fra
bestemte problemstillinger søker etter, kanskje mangler. Ikke fordi de ikke
opprinnelig var tilstede, 1nen fordi arkeologen ikke var klar over betydningen av slike data og derfor overså dem i feltarbeidet eller ved den første
bearbeiding av stoffet.
Konsekvensen er derfor at arkeologene sjøl er de forskere som har best
forutsetning til å sette materialet inn som deler av en større fortidig helhet.
Det må derfor arbeides for å komme videre. Vi må søke i retning av klarere
innsikt og metodiske retningslinjer for hvordan de materielle levningene
skal kunne fortelle noe om den helhet de har vært en del av. For eksempel
om beste1nte san1funnsforn1er betinger en særpreget materiell kultur. Eller
om en vil se det hele omvendt. 01n en gitt økonomi, i sammenheng med et
gitt økologisk miljØ er så dyptgripende for de mennesker det dreier seg om
til et gitt historisk tidspunkt, at de øvrige deler av helheten i hovedtrekk
blir bestemt av disse 1naterielle forhold. I så fall må det være mulig for
arkeologene å beskjeftige seg 1ned studiet av samfunnsformer og nærme
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seg de deler av helheten som de konkrete arkeologiske funn ikke direkte
forteller om.
Dermed må arkeologi med en viss rett kunne kalles en samfunnsvitenskap
der basis for slutningene er menneskenes materielle levninger. Før vi går
videre er det nødvendig å se litt mer inngående på innholdet i begrepene
arkeologi og samfunnsvitenskap. Hva gjenstandsforsking innebærer tror jeg
er klart for de fleste og jeg finner det unødvendig å gå nærmere inn på
dette.
Men altså arkeologi. Hva er arkeologi og hva er fagets målsetting? Det er
ikke let:t å gi et kort og entydig svar på disse spørsmål. Nødvendig vil det
imidlertid være med et forskingshistorisk perspektiv og jeg vil derfor begynne med det. Deretter vil jeg se litt på samfunnsforsking og hvordan
arkeologi kan være et samfunnsfag. Til slutt vil jeg forsøke å konkretisere
det hele med et eksempel som jeg tror kan kaste lys over spørsmålet arkeologi som samfunnsvitenskap.
Kortfattet forskingshistorisk oversikt

Den spede arkeologiske begynnelse i Norden på 1800-tallet hadde sin rot i
nasjonalromantikken og ønsket om nasjonal sjølråderett. I Danmark ble
anlagt «et museum for Nasjonale Minnesmerker» og i Norge ble « Universitetets samling av nordiske antikviteter» grunnlagt i 1828. Begge steder var
målsettingen temmelig klar. Studiet av oldsaker skulle sammen med de
skriftlige kildene, først og fremst sagaene, styrke den nasjonale egenart.
Rudolf Keysers avhandling i 1839 «Om Nordmændenes Hærkomst og FolkeSlægtskab» var i denne sammenheng en naturlig forskingsoppgave.
Resultatet av denne målsetting førte raskt til et krav om innsamling av
flere oldsaker som kunne danne grunnlaget for mer pålitelige slutninger.
Et nitid feltarbeid, som Nicolaysens mange gravinger i Norge, katalogisering
av oldsaker og utgivelser av materialpublikasjoner som Oluf Ryghs «Norske
Oldsager», ble en naturlig konsekvens. En forestilte seg til en viss grad de
arkeologiske data på linje med de historiske. Var det mulig å bringe kronologien og oversikten over kildene i orden, kunne en seinere «slå opp» i disse
og hente data til de problemstillingene en måtte ha. Sophus Muller formu-

127

lerte det i 1897 (s. 689) slik: «Arkeologi er historie af en egen art, begrundet
på kildenes særlige natur», og han fortsetter «men ere Oldsager og Mindesmærker ikke det sidste, saa ere de det første Maal. Uden dem vindes ingen
Kundskab; jo større og bedre Stof, des flere og brugbarere Iagtagelser. Den
første og viktige Opgave bliver da selve Stoffets Tilveiebringelse.» Innsamlinga av arkeologiske data ble derfor stadig mer betydningsfullt og fredningen av fortidsminnesmerker ved lov av 1905 ble i Norge det logiske og
viktige resultat av en slik holdning. Dette praktiske innsamlingsarbeide kom
imidlertid til å prege arkeologenes arbeidsfelt i den grad, at Miillers andre
mål, nemlig at: «der sigtes videre til landets hele forhistorie i indre sammenheng og chronologiske forløb,» kom til å bli liggende noe i skyggen av det
første mål.
En systematisering av den datamengde som museene etterhvert samlet
seg, hadde sitt grunnlag i Thomsens treperiode system fra begynnelsen av
1800-tallet. Først med Oscar l\1ontelius og Hans Hildebrand ble denne virksomhet ført opp på et noe høyere nivå ved framlegging av den typologiske
metode i 1871 (Graslund 1974, s. 199). (I korthet går metoden ut på at utviklinga av oldsaksformer i seg sjøl kunne gi en relativ datering av disse.)
På samme n1åte som arkeologiens framvekst i begynnelsen av 1800-tallet på
tnange 1nåter var et resultat av samfunnets nasjonalfølelse, må Hildebrands
og Montelius typologiske metode være påvirket av den evolusjonistiske
tankegang smn i samtida gjorde seg gjeldende blant naturvitere (med utgangspunkt i Danvin) og kulturforskere (som f.eks. Morgan og Engels). Nærtnere tretti år etter den første fra1nlegging av den typologiske metode, kunne
derfor l\1ontelius i 1899 holde et foredrag for naturvitenskapsmenn, der han
i klare ordelag sa: «Hvad arten er for naturforskaren, det er natnligen typen
for den forhistoriska fornforskaren, och den sistnatnda satter åtminstone har
i Norden - ej langre till sin enda uppgift at beskrifva och jatnfora fornsakerna från skilda lander och utforska lifvet i dessa trakter under flydda
tider. Han saker numera at afven spåra det inre samanhang, som finnas
tnellan typerna, och visa huru den ena arten, utvecklat sig ur den andra.
Vi kalla detta typologi» (l\1ontelius 1900, s. 237). Denne klart uttrykte fortnulering satte altså gjenstandsforsking og oppstilling av lover for typenes
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indre utvikling som et av arkeologiens viktigste mål, faktisk på lik linje
111ed utforsking av menneskenes liv i fortida. Gjenstandsforsking skulle etter
dette med andre ord ikke bare være et middel til viten om mennesker i fortida, men også et mål i seg sjøl.
Til tross for at den typologiske metode møtte sterk kritikk, særlig åv
Sophus J\iiiller i 1884, ble den en framherskende retning som på ulike måter
har preget arkeologien i Norden fram til i dag. Vi kan her minne om Engelstads uttalelse i 1934 (s. 9): «Det er den samvittighetsfulle materialpublikasjon som er av varig verdi, mens de slutninger vi mener å kunne trekke
på grunnlag av denne, nok i meget kan virke fremmende på tingene og ikke
111inst kan bli av verdi for en befruktende diskusjon, men dog allikevel i
de fleste tilfelle er å betrakte s0111 døgnfluer sa111menlignet med den kjedelige men alltid nyttige materialgjennomgang.»
Engelstads og Montelius klare uttalelser om arkeologiens mål står temmelig alene, og i motsetning til de fleste andre uttalelser. Likevel må en
kunne si at det er nettopp denne målsetting, nemlig gjenstandsforskingen,
som for 111ange i praksis likevel er blitt målet.
Ser vi etter i litteraturen finner vi imidlertid ofte en kulturhistorisk
forsking uttrykt som fagets mål. Gjenstandsforskingen skal bare være middelet og det første 111ål slik Sophus MiUler uttrykte det, 111ens den hele fof.
historie i indre sammenheng og kronologiske forløp må være det endelige
n1ål. Eller som Brøgger sa det i 1925 (s. 18): «Det det nu gjelder, er ut fra
vårt eget 111ateriale å søke frem til en oppbygning av vår oldtids indre kulturhistorie. Hvad kan det arkeologiske materiale fortelle om folkets strev
for å bygge og bo i dette land, med dets mangfoldige og meget forskjellige
betingelser? Hvorledes er vår særlige norske kultur blitt til, hvad er d~.t
s0111 har formet den og hvilke hovedlinjer kan vi trekke opp til dens fot;ståelse?» Og han fortsetter med at spørsmålene om hvordan og hvorfor må
bli hovednerven i den arkeologiske forsking. Altså en temmelig ergjerrig
målsetting som kanskje ville ha ført faget i retning mot samfunnsvitenskapene dersom den var blitt fulgt opp. Noe seinere, i 1938, skrev Johannes
Brøndsted i sitt verk om Danmarks Oldtid (s. 5), at arkeologiens mål er
kulturhistorie.

9- Viking 1976

Når likevel mye av den arkeologiske forsking i Norden er i tråd med
Engelstads syn om de tØrre, kjedelige materialpublikasjonenes verdi, kan
nok det ha en sammenheng med erkjennelsen av et behov for fler og mer
varierte kilder. Bare med et solid kildemateriale, der typenes plassering i et
kronologisk skjema i hovedtrekk er brakt i orden vil det være mulig å
trekke sikre slutninger av kulturhistorisk verdi. At innsamlinga av data enda
ikke var god nok, til tross for de mange tidligere feltarbeider, hadde vel i
første rekke sammenheng med et krav om forbedret gravingsmetodikk og
en mer utviklet kildekritikk som stilte andre og nye krav til materialet. I
tillegg til at det som fantes i magasinene måtte systematiseres og bearbeides
før en kunne gå i gang med fagets endelige mål, nemlig kulturhistoriske
problemstillinger.
Jeg vil tro at mye av den interesse for kronologi som har preget faget
opp til i dag i Norden har sin forklaring i dette forhold. I tillegg må det
ikke gletnmes at de praktiske arbeidsoppgavene med håndheving av fornminneloven og rent museale oppgaver har krevd så mye tid at en annen
forsking enn den tradisjonelle ikke er gitt særlig muligheter til utvikling i
etterkrigstida, slik Anders Hagen (1970, s. Ill) har streket under. Resultatet er derfor blitt en for stor vekt på gjenstandsforsking. Middelet er i
praksis blitt målet.
Typisk i så henseende er det at etter krigen, like til det siste, bare er
Guttorm Gjessing) som i Norge har uttalt seg om fagets mål. Allerede i en
artikkel fra 1951 (s. 223) om Arkeologi og Etnografi hevder han: «Problemet
om arkeologiens målsetting dreier seg i virkeligheten først og fremst om
den skal nøye seg med en rent deskriptiv behandling av livet i tider da
ingen eller svært få skriftlige kilder står til råvelde, eller om den også skal
prøve på å nå inn til kulturkrefter som har formet tilværet, som har vært
de drivende i den ustanselige kulturendring» og han fortsetter: «Spørsmålet
blir med andre ord mn arkeologien skal stoppe opp ved den rent beskrivende
rekonstruksjon, eller mn den har tnidler og vilje til å fortsette det neste
skrittet fran1 til virkelig kulturvitenskap, som studerer kulturens og kulturenes indre struktur og dynatnikk.»
At en slik tnålsetting ikke ble fanget opp av andre arkeologer har som
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før nevnt kanskje sin årsak i det daglige arbeidspresset og i det syn at kronologien ennå ikke var brakt i orden. En annen og viktig forklaring som
Gjessing sjøl pekte på, er at arkeologenes metoder kun var beregnet på
gjenstandsforsking og ikke på kultur jsamfunnsforsking. Det var derfor
ikke underlig at arkeologene i hovedsak aldri kom særlig lenger enn til
gjenstandsforskingen. Hederlige unntak finnes dog, Bjørn Haugens «Fra
Seter til Gård» og Anders Hagens «Studier i jernalderens gårdssamfunJ?-»
er eksempler som bør være nevnt.
Skal vi forsøke å oppsummere hovedlinjene i nordisk arkeologis histotie
fratn · til i dag må det bli denne. Målsettingene har skiftet. Fra en første
san1menheng med nasjonalromantikken i forrige århundre, der arkeologien,
i alle fall i Norge, skulle brukes i sammenheng med det nasjonale spørsmål,
til en aktiv innsamlingsperiode fra slutten av 1800-tallet. Det førte til fotnminnelov og gjenstandsforsking, som fagets første mål, og med kulturforsking som fagets endelige mål. Til en viss grad kan en si at denne målsetting
også fungerte i mellomkrigstida med Brøgger og Sheteligs oversiktsarbt::ider.
Gjenstandsforskingen ble imidlertid mer og mer dominerende fordi grunnlaget for videre kulturhistoriske slutninger måtte være en sikker kronologi.
Det ble derfor lagt vekt på en videreutvikling av gjenstandsforskingens
tnetoder. Stadig økende krav til utgravingsmetodikk, stratigrafi etc., klassifisering og kronologisk plassering av typene. Enten det nå var Oscar Montelills' evolusjonistiske syn som lå til grunn for forskingen, eller om det ;var
klassifisering og datering på grunnlag av funnkombinasjoner og samnie.nlikninger i tråd med Sophus 1\!Jiillers oppfatning. Den forsking som fornminnelovens datamengde etter hvert påførte arkeologene krevde en systematisering av disse data. Gjenstandsforskingens metoder ble derfor vid~re
utviklet ,og Mats P. Malmers bok om «Metodproblem inom Firnålderens
konsthistoria,» er i så henseende et viktig skritt framover. Forskingen;' og
denned arkeologiens mål i praksis, ble således ledet inn i et bestemt spor.
Det var denne forskings tradisjon som i 1969 fikk Carl-Aksel Moberg (s. 165)
til å uttale: «Higet ar enligt min uppfatning det att våra kolleger av olika
slag,socialantropologer, historiker etc., visar upp sina bilder av miinskliga
system. Vi arkeologer viser i stallet upp system av material».
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Hva denne forskingstradisjon har resultert i for arkeologien kjenner vi
alle i dag, ved at arkeologiens mål i praksis er blitt gjenstandsforsking.
Denne retning, om vi kan kalle det det, er også ført videre til nye og ytterst
raffinerte tnetoder som en del av den såkalte nye arkeologien. Databehandling, er et stikkord her, og David L. Clarke's «Analytical Archeology», kan
nevnes som en typisk eksponent for denne retning. Gjennom slike arbeider
har klassifisering og drøfting av typenes seriasjon utvilsomt ført arkeologien
framover. Disse studier hjelper oss imidlertid ofte ikke lenger enn til rein
gjenstandsforsking.
Vi ser da også at den såkalte nye arkeologien inneholder en annen retning. Ne1nlig at arkeologien, til en viss grad på linje med Brøgger) Gjessing
og· Childe) skal studere kulturhistorien og den ustanselige samfunnsutviklinga med det primære mål for øye å forklare endringene i den historiske
prosess.
Som en virkning av et slikt syn, satte amerikaneren Lewis R. Binford i
1968 opp tre punkter for arkeologiens mål:
l) Rekonstruere kulturhistorie.
2) Rekonstruere livsfonneT.
3) Skildre kulturprosesser.
I tillegg til dette kom1ner forsøkene på å gjøre den nye arkeologien til en
nomotetisk vitenskap. Det vil si til et studium der hensikten er å finne fram
til generelle eller ahnenne lover for samfunnsutvikling. For eksempel om
et klassedelt høvdingesamfunn med en redistributiv økonomi følger etter et
klasseløst sta1n1nesamfunn 1ned en sjølbergingsøkonomi, eller om et sentralisert statsmaktsatnfunn tned skarpere klasseskiller, nasjonal konge, militærapparat og byråkrati, grunnlagt på en kmnbinasjon av behovs- og markeds<;)konomi, fc>lger etter et høvdingesamfunn.
Denne andre retning innen den såkalte nye arkeologien, retter altså
søkelyset ten1n1elig direkte mot studiet av kulturutvikling og skiftende samfunnsformer. Et viktig 1nål i denne sammenheng blir derfor å kunne forklare
de prosesser son1 har funnet sted i en fortidig virkelighet. Med andre ord,
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ikke bare kartlegge eller beskrive kulturhistoriens forløp så godt det lar seg
gjøre, men å bestrebe seg på å forstå utviklinga) finne årsakene til endringene og hvilke drivkrefter som ligger bakom.
Litt om samfunnsvitenskapog om hvordan arkeologi kan være et samfunnsfag
Vi er dermed over på spørsmålet om en slik forskning i så fall er samfunnsvitenskap, og om hva samfunnsvitenskap nå egentlig er. For å ta det siste
først, så er det vanskelig å gi en kort karakteristikk av hva samfunnsvitenskap er. Samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskap kan ha helt forskjellig
innhold, avhengig av flere ulike faktorer, blant annet filosofisk/politiske og
lar seg ikke lett avgrense mot beslektete fag. Således må vi kunne fastslå en
viss felles plattform ved at det i første rekke er et studium av ulike eksisterende samfunn, hvordan disse fungerer og å forklare relasjonene mellom ulike grupper i systemet. Eller for å si det med Ottar Hellevik's ord
(1971, s. 9): «samfunnsvitenskapen tar sikte på å beskrive / forklare j forstå
/ forutsi / kritisere og endre samfunnsforhold».
Samfunnsvitenskapene søker altså i første rekke forklaring på hvordan og
hvorfor ulike eksisterende samfunn fungerer slik som de gjør, og hvorfor
forandringer oppstår. Inn under typiske samfunnsvitenskaper hører derfor:
Sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og sosialøkonomi.
I de tilfeller samfunnsviterne søker etter forutsetningene for nåværende
samfunnssystemer, beveger de seg over i historiske disipliner. Problemstillingene er imidlertid like fullt de samme. Forskjellen ligger nå først og
fremst i kildenes ulike karakter, hvordan dataene oppstår og den metodiske
utforsking av disse.
Det skulle etter dette være temmelig klart at historiske disipliner som
etnologi, historie og arkeologi må kunne oppfattes som samfunnsfag. Kildene er, uansett deres karakter, i alle tilfelle deler av menneskelige helheter
som utgjør samfunn. Så snart disse kildene benyttes til å trenge inn i samfunnsformene, er det derfor på det rene at det drives samfunnsvitenskap i
like stor utstrekning som for eksempel sosiologer og sosialantropologer gjør
det.
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Arkeologenes holdninger til samfunnsvitenskapene får fØlgelig konsekvenser for den forsking som drives.

I Amerika har den nære sammenheng med faget antropologi ført arkeologien i en samfunnsvitenskapelig retning og lagt mye av grunnlaget for
den såkalte nye arkeologien.
I Sovjet oppfattes faget som en samfunnsvitenskap der en med utgangspunkt i Marxistisk teori skal studere fortidig økonomi og samfunnsformer
på basis av arkeologiske data. Arkeologi hører således inn under «institutt
for 1nateriell kultur)). Sovjetiske arkeologer har til en viss grad vært programmatisk forpliktet til å drive tner enn gjenstandsforsking. Derigjennom
har metodiske spørsmål for en slik forsking kommet i forgnn1nen ved siden
av tnetodediskusjoner for gjenstandsforskingen.
I England. har skillet mellon1 begrepene arkeologi og prehistory jprotohistory til en viss grad ført faget i retning av samfunnsvitenskapelige studier.
Arkeologi oppfattes her som studiet av me~1,neskets fortid .vec:l hjelp av
materielle levninger. Som sådan en·: teknikk, en metode, til å drive prehis tory jprotohistory. Prehistory er her studiet av den periode i fortida som
ligger forut for de skriftelige kildene og har som målsetting en tJtforsking
av kulturer og samfunnsformer. Mens protohistory har den samme målsetting for den periode der de skriftlige kilder begynner å dukke opp, men
hvor de er for svake til å danne basis for en historieforsking. I Norge vil jeg
tro at vikingtid og tidlig n1iddelalder hører inn under begrepet protohistory. Et slikt skille 1nellom abstrakte begreper er etter min mening fruktbart og burde kanskje i sterkere grad ha preget diskusjonen om hva arkeologiens mål i Norge skal være. Det ville sannsynligvis ha tvunget arkeologene til å gå lenger 1ned sitt 1nateriale enn til rein gjenstandsforsking.
Følgelig ville den også ha tvunget fra1n nye 1netodiske retningslinjer. I England resulterte det i en ten11nelig 01nfattende 1nålsetting. Nemlig, for å sitere
et arbeid av Anders Hagen fra 197 3: «å skrive historie, ikke bedrive klassi~
fikasjon, studere kulturgrupper og relasjonene mellom disse, at å drive
antropologisk oldtidsforsking et å vurdere vår egen situasjon i et arkeologisk
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tidsperspektiv, å studere økologiske sammenhenger og sosiale systemer, samt
at faget skal være en generaliserende disiplin med samme m~lsetting som
etnologi og sosialantropologi.»
Når den skandinaviske forskingstradisjon, og jeg kunne kanskje også ta
1ned den tyske, således har vært dominert av gjenstandsforskingen kan ikke
dette skyldes kildenes særlige karakter. Det må være selve holdningen til
fagets muligheter og det samfunn som en sjøl er en del av) som. ligger bakom og lurer. Vi ser da også at ved dannelsen av Universitetet i Tromsø
har arkeologien fått en, i nordisk sammenheng, helt ny plassering, nemlig
som en del av det samfunnsvitenskapelige studium. Fagets målsetting ble
dermed formulert skarpere enn det som ellers er vanlig i studieplaner ved
at: «Studiet skal gi ei generell innføring i kulturutviklinga i førhistorisk
og tidlig historisk tid. Det blir lagt særlig vekt på sentrale stadier i kulturrevolusjonen som oppkomsten av åkerbruk og fedrift og utviklinga av bysamfunn og sivilisasjon. Nordlige fangstkulturer vil være et sentralt tema
og det legges vekt på å følge utviklinga fra reine fangstsamfunn til samfunn
med meir differensierte tilpassinger. til omgivelsene og med vekslende grad
av kontakt med sørlige områder.» Spørsmålet blir da hvordan vi skal innrette et slikt samfunnsrettet studium i arkeologien, dersom vi mener at
det er nødvendig. Det er klart at vi her med en gang kommer opp i vanskeligheter og at vi som arkeologer beveger oss inn i ukjent land. En farbar
vei er, såvidt jeg kan se av andres eksempel, å anvende modeller der en på
forhånd setter opp premisser for konklusjonene og så prøver disse mot
arkeologiske data. Vanskeligheten blir da å stille premissene så skarpt at
bare en konklusjon blir mulig.
Arbeidsprosessen skulle etter dette bli; stille opp hypoteser, kontrollere
premissene mot arkeologiske data, så eventuelt forkaste eller gå videre med
modellen slik f.eks. Arne B. Johansen (1974) har gjort det i sin doktergradsavhandling og slik de fleste samfunnsvitere og for den saks skyld også naturvitere arbeider.
Ved en slik arbeidsgang er det en mulighet for at vi kan nærme oss
en rekonstruering av ulike samfunnsformer og til slutt røre ved det som
kanskje er noe av det vesentligste, nemlig studiet av de historiske prosesser,
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hvordan endringene foregikk og ikke minst hva som er den bakenfor
liggende årsak til endringene.
Sett i relasjon til en slik problemrettet forsking er det klart at gjenstandsforskingen kommer i et nytt lys og at gjenstandenes egenverdi kommer i
annen rekke. De må av arkeologene kunne manøvreres i en slik posisjon
at de kan gi informasjon om den samfunnsmessige helhet som de er en del
av. Dette vil jeg tro kan gjøres ved bruk av modeller og prøving av disse.
At dette likevel ikke er så enkelt som denne framstilling tnuligens kan
gi inntrykk av, må være klart. Et problem er f.eks. hvordan vi skal utvikle
våre modeller. Det er her i hvert fall tre muligheter såvidt jeg kan se.
For det første kan vi ta utgangspunkt i de økologiske forhold på stedet og
derigjennom utvikle en økonmnisk 1nodell på basis av disse data, slik Arne
B. Johansen (1974) har gjort det for steinalderboplassene i Lærdalsvassdraget, og slik Knut Odner (1964, s. 119) har gjort det for steinaldersboplassene ved Varangerfjorden. IVIed andre ord sprenge fagets grenser og
trekke inn andre forskere til tverrfaglige undersøkelser.
For det andre kan en dra nytte av slZTiftlige kilder som ikke ligger for
langt unna vårt undersøkelsesobjekt i tid eller ron1. Derav kan vi utvikle
en modell son1 Knut Odner (1973) har forsøkt det i sin undersøkelse av
f6konomiske strukturer på Vestlandet i eldre jernalder.
For det tredje kan vi søke etter analogier i antropologisk materiale.
En forsøksvis konkretisering av arkeologi som samfunnsfag
ved hjeljJ av et ehsemjJel

For å pryJve å belyse en satnfunnsvitenskapelig _modell bruk noe nærmere
velger jeg her å ta utgangspunkt i antropologien. Arne 1\!Jartin Klausen
holdt i 1974 (s. 13) et foredrag on1 energi og kultur, der han blant annet
kmn inn på fangstsatnfunn og 0111 årsakene til endringer fra enkle til mer
kom pl ekse satnfunn.
«Den -vanlige oppfatningen av jeger og sankerfolk smn vi har lært, går ut
på at de befinner seg konstant på sultegrensen i en evig kamp for det daglige brod. En rekke undersøkelser av de få jeger og sankerfolk som fortsatt
lever, viser imidlertid ikke et slikt dystert bilde. Sahlins (1974) framhever
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at denne ervervsform er den som har den minste energiomforming pr. innbygger pr. år av alle ervervsformer. Han opponerer også mot det syn at jegere
og sankere ikke har hatt «overskudd og fritid til å bli kulturbyggere». Det
smn kjennetegner for eksetnpel buskmennene i Kahlahari-Ørkenen er at de
har svært mye fritid og synes å nyte den godt, men altså ikke til «kulturutvikling» slik vi oppfatter dette begrepet. Det skulle etter dette være nød
og utfordring som skaper komplekse kulturer, ikke overskudd.»
Eller om vi kan si det med andre ord. Det er de tapende grupper i systetnet som tvinges til å gå nye veier, dersom Klausen har rett i sin konklusjon. Enten gjennom utvandring til nytt land, der kjente ressurser kan utvinnes etter gammel tradisjon, - eller ved å ta i bruk nye, tidligere ikke utnyttete ressurser i bosetningsområdet. Siste mulighet sannsynligvis som et
resultat av kontakt med mer komplekst utviklete nabosamfunn, men muligens også som følge av oppfinning.
Etter dette kan det således se ut til at et jeger og sankersamfunn vil holde
seg lenger i de områder der jaktutbyttet er godt, enn i de områder der elet
blir knapt med jaktressursene.
I Sør-Norge f.eks. er trolig fjellet med de øvre dalførene et godt fangstområde, slik blant andre Bjørn Hougen har pekt på. I en situasjon med
befolkningspress vil det derfor rin1eligvis være bedre ressurstilgang for
jegere og sankere i fjellområdene enn i lavlandet.
Ved på denne måten å kombinere den antropologiske modellen med økologisk viten ser det ut til at vi kan lære to ting om Sør-Norge. Under forutsetning av modellens riktighet og Økt befolkningspress. For det første at
potensielle jordbruksressurser i lavlandet neppe ble utnyttet før det var
tvingende nødvendig for de mennesker som oppholdt seg i området. For det
andre, at et jeger og sankersamfunn i fjellområdene var levedyktige samtidig
med at jordbruket, var den viktigste ressursen i et mer komplekst samfunn
i lavlandet. Med andre ord at kulturdualisme i Sør-Norge fra og med yngre
steinalder og mot jernalder ikke er noen usannsynlighet.
Det er ikke her mulig å foreta noen inngående prøving av denne modellen. For å undersøke problemet om kulturdualisme noe nærmere kunne jeg
imidlertid tenke meg følgende tre premisser som et utgangspunkt. For det
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første må vi finne boplasser i høyfjellsområdet der ervervet har vært fangst,
med datering til et tidspunkt med sikkert jordbruk i lavlandet. Slike boplasser finnes da også, med datering både til bronsealder og eldre jernalder.
For eksempel flere av boplassene i Lærdalsvassdraget (Martens 1973, s. 86).
Neste problem blir da, er dette spor etter bønder som har drevet sesongmessig fangst, eventuelt i sammenheng med setring eller er det levninger
av jegergrupper? Det er mulig at vi her kan komme videre ved å ta utgangspunkt i høyfjellsbopassenes utnytting av hardmaterialer av stein. Det kan
hende at følgende forutsetning er brukbar og vi får i så fall premiss nummer to.
Nernlig, hvis det ikke er snakk om kulturdualisme er det rimelig at skikken med å bruke hardmateriale av stein også finnes på boplassene, dvs.
hustuftene i lavlandet. Kan vi derfor finne boplassene i lavlandet fra Keltertid og Romertid nærmer vi oss kanskje problemstillingen på en ny måte.
For bronsealder vet vi imidlertid at steinredskaper har vært benyttet på
boplasser både i Danmark og i Skåne.
Nok et forhold smn kan trekkes inn er jordbrukets utbredelse til ulike
tidspunkt i ulike geografiske strøk av landet, belyst ved pollenprøver. For
kan det fastslås når jordbruket, i form av fe bruk og/ eller åkerbruk blir den
viktigste del av ressursgrunnlaget, ja da er det sannsynlig at vi også har
tidspunktet for overgangen til en ny og mer kompleks samfunnsform.
Dette fordi det er høyst usannsynlig at et jeger og sankersamfunn, med
sin labile livsfonn og ressursutnytting, kan eksistere innenfor samme område
son1 et bondesamfunn av svedjebrukere. Ut fra denne sannsynlighet kan vi
derfor forn1ulere den tredje premiss: Nemlig, når jordbrukets innføring
kan belegges rned pollenprøver i et ornråde har vi også slutten på en enkel
samfunnsforn1 av jegere og sankere og overgangen til mer komplekse
systen1er.
Det er sannsynlig at denne overgangen ikke er synkron for Sør-Norge ut
fra vår n1odell, og undersøkelser smn Tele1narksprosjektet og Østfoldsprosjektet er i en sarnmenheng son1 denne av stor betydning.
Jeg skal in1idlertid se litt nærmere på Valdres som et mer konkret eksernpel. Her synes tre nyere pollenundersøkelser i Vestre Slidre (Høegh
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1974, s. 150) å vise til et februkende samfunn fra tidlig bronsealder ca. 1500
f.Kr., mens korndyrking som en viktig ressurs ble utnyttet først i Keltertid. Om disse resultater er representative for store deler av Valdres kan vi
ikke vite før flere undersøkelser er foretatt. Jeg forutsetter imidlertid at så
er tilfelle og går videre.
Hva betyr da dette forhold? Ut fra vår premiss om at innføringa av jordbruk betegner overgangen til et mer komplekst samfunn, skulle en jeger
og sankergruppe kunne eksistere i dette område i det minste til bronsealderens begynnelse. Ut fra modellens forutsetning om befolkningspress og
etterfølgende ressursknapphet som årsak til overgangen fra enkle til mer
kmnplekse systemer, kan det således se ut til at ressursene i Valdres, ved
bronsealderens begynnelse, begynte å bli knappe og at menneskene ble
tvunget til å finne fram til nye ressurser. Den letteste løsning for et jeger
og sankersamfunn med en labil livsform, er da sjølsagt å ty til ressursen husdyr som kan følge med på vandringene i store deler av året. Dermed tvinges
ikke den gamle økonomien og det gamle samfunnssystemet til en total omlegging, selv om resultatet nok ble en mer kompleks form enn før.
I Vestre Slidre synes ressursen åkerbruk som nevnt å bli utnyttet først
fra jernalderens begynnelse etter pollenprøvene å dømme. Etter vår modell
skjedde dette først nå, fordi befolkningsveksten i bronsealderen fortsatte,
med det resultat at den vante ressursutnytting til slutt ikke lenger strakk til
ved overgangen til jernalderen. Først på det tidspunk ble altså folket i
Valdres tvunget til å ta i bruk nye overlevelsesmetoder som lenge hadde
vært kjent i lavlandet.
Riktigheten av vår modell og de derav foretatte slutninger må vi så prøve
mot arkeologiske data ved formulering av premisser. Jeg kunne tenke meg
følgende utgangspunkt for prøving av modellen.

l. Vi må finne fram til boplasser der ervervsformen er fangst, med datering
til yngre steinalder og bronsealder. Både i dalen og i fjellet omkring.
2. Vi må finne fram til boplasser med knokkelmateriale for å kunne verifisere pollenprøvenes antakelser om tidspunktet for februkets innføring.
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3. Vi må se på spredningen av de arkeologiske funn i området til ulike
tidspunkt for:
a) å se om de er samlet til bestemte ornråder der jordsmonnet er godt
og således kan gi indikasjoner om fast jordbruksbosetning eller
b) å se om funnene har stor spredning og er funnet i områder der jordsmonnet ikke er egnet til åkerbruk og således kan gi indikasjoner om
labil bosetning.
4. Det må tas flere pollenprøver for å vurdere representativiteten av de tre
prøvene fra Einangsåsen.
Ser vi på disse premissene byr ikke innsamling av data for pollenprøver
på andre vanskeligheter enn å finne en person til å utføre arbeide.
Å finne boplasser tned knokkelmateriale kan derimot vise seg vanskeligere. Vi vil sannsynligvis bli henvist til data fra pollendiagrammene i
spørsmålet om fe brukets innføring.
Lokalisering av fangstboplasser fra Yngre steinalder og Bronsealder er
allerede gjort ved Tyin og Vinstervatn ut fra boplassfunn med skiferredskaper og flathogde pilespisser (l\1artens 1969, s. 3). Det skal imidlertid ben1erkes at kronologien på disse data er forbundet med usikkerhet og at
videre gjenstandsforsking her er nødvendig. Det må således være på det rene
at fjellet utgjorde en viktig del av befolkningas ressursgrunnlag. Boplassene
i dalføret gjenstår det da å finne. Her er bare kjent en lokalitet, ved Vangstnjøsa, til tross for registreringer i 1963. Det kan derfor bli vanskelig å finne
boplassene. Kanskje er det lett på feil steder.
Deritnot ser det ut til at vi kan komtne noe lenger ved å se på det eksisterende arkeologiske datamaterialet sjøl om dette er lite og det er vanskelig å vurdere representativiteten. Steinsakene er få, 82 artefakter, og det
er bare fire bronsealdersfunn (Hougen 1958, s. l 05). Tre av bronsefunnene
er konsentrert til et ornråde ved Svenes, i god jordbruksbygd og kan teoretisk være vitnesbyrd om fast bosetting med åker·bruk tidlig i eldre bronsealder. For såvidt i tnotsetning til pollenanalysenes resultater fra Einangsåsen.
Å gi en sikker tolking av Svenesfunnet er imidlertid vanskelig og en pollenserie herfra vil derfor være av særlig stor verdi.
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Steinartefaktene ellers samler seg ikke i klare konsentrasjoner og kan
teoretisk være levninger av en labil samfunnsform. Helt sikre kan vi ikke
være på dette før funnene er sett i relasjon til jordbunnsforholdene. Det vil
si om funnene har sammenheng med god åkerbruksjord eller ikke. Først da
kan vi uttale oss om funnenes spredning skyldes tilfeldigheter eller en labil
bosettingsform. En slik korrelering mellom oldsaker og jordbunnsforhold
har det ikke vært mulig å foreta i denne sammenheng. For en oldsaksgruppe,
nemlig skålgropene, har imidlertid Bjørn Hougen (1958, s. 117) til en viss
grad foretatt en slik korrelering, idet han finner at skålgropene ligger både
i nåværende innmark og utmark, - i dalen og i fjellet. Denne spredning
peker således mot en labil bosettingsform som godt kan falle sammen med
februkere. Muligens. opprinnelig i form av et nomadesamfunn og at skålgropene først på et senere stadium kanskje skal sees i sammenheng med
setring som viktig ledd i et mer utviklet bondesamfunn. En ikke usannsynlig måte å se skålgropene på ut fra pollenprøvene å dømme. At en datering av skålgropene generelt synes å spenne fra yngre steinalder og inn i
tidlig jernalder endrer ikke på noen måte dette forhold.
Blanlt artefaktene er Il flintdolker og 5 flintøkser, data som viser at befolkninga i Valdres må ha vært i kontakt med lavlandets jordbruksfolk.
Tvfen jordbruksressursene ble likevel ikke utnyttet i steinalderens Valdres
om vi skal tro pollenprøvene.
De arkeologiske data står altså ikke i motsetning til vår modell, men for å
kunne prøve modellen skikkelig må det feltarbeide til. For det første lokalisering av dalens boplasser og for det andre flere pollenundersøkelser. Vår
forklaring med befolkningspress og ressursknapphet som årsak til en endring
fra enkle til mer komplekse samfunn, kan således· være en mulighet i Valdres.
Interessant er det imidlertid å merke seg at den utvikling jeg her har
skissert for Valdres, med utgangspunkt i økologiske og antropologiske data
kombinert med en befolkningspress modell og arkeologiske funn, faktisk
ender opp med omtrent den samme konklusjon som Bjørn Hougen i boka
«Fra Seter til Gård». Nemlig at mennesker i et jeger og sankersamfunn med
en labil livsform, gjennom ressursknapphet først tvinges til februk og deretter til åkerbruk med økende stabilitet i et mer komplekst bondesamfunn
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og med en utvikling av gårdsenheter som resultat. De opprinnelige jegerog sankergruppers vandringer ble imidlertid aldri helt oppgitt av bondebefolkninga, i og med seterdriftens eksistens inn i vårt århundre og fjellbøndenes stadige utnytting av fangstmulighetene i fjellet.
Konklusjonen blir derfor omtrent den samme som Haugens, men premissene for samfunnsutviklinga blir forskjellige. Mens Hougen ville se en
klimaforverring som årsak til en stabilere bosettingsform med dannelse av
gårdsenheter, kan det være et spørsmål om ikke en økning i befolkninga
har ført til så stort press på de kjente ressurser at folket ble tvunget til å
gå nye veier og å ta i bruk nye ressurser, med den virkning at samfunnsmønsteret ble endret.

Avslutning
Jeg vil derfor tro at det valgte eksempelet viser fruktbarheten i å stille
problemene i en samfunnsmessig sammenheng og at arkeologi således er
både gjenstandsforsking og samfunnsvitenskap. En slik holdning til faget
får oss til å tenke og arbeide på en noe annen måte, der nødvendigheten av
et aktivt tverrfaglig samarbeide omkring studiet av fortidige samfunn er
helt klar.
Det må i1nidlertid ikke glemmes at gjenstandsforskingen fortsatt er vikt,ig. Den legger grunnlaget for den relative kronologien og er helt vesentlig
ved prøving av våre hypoteser mot de arkeologiske data. Men ved en problemrettet forsking som dette er det like klart at det er visse bestemte data
vi ønsker fra gjenstandene. En gjenstandsforsking for gjenstandenes egen
skyld har derfor liten verdi. Det hjelper ikke hvor gode våre metoder «udi
gjenstandsforskingens verden» er, om ikke resultatene kan anvendes til
studiet av mennesker i sa1nfunn og årsakene til de endringsproblemer som
har funnet sted. Det kan derfor kanskje ha en viss berettigelse i å avslutte
n1ed noen tanker av den a1nerikanske sosiologen Peter Berger (1967, s. 22).
Han fant det på sin plass å 111inne 0111 at det er i vitenskap smn i kjærlighet,
nen1lig at for stor vekt på teknikken son1 oftest fører til impotens.
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Etterskrift
At denne artikkel er blitt til har sammenheng med at jeg, som alle andre,
er en del av samfunnet og dermed blir preget av de tanker og holdninger
som rører seg i dagens Norge. Både i samfunnet som helhet og mer snevert
innen det faglige arkeologiske miljøet. På samme måte som Montelius og
Hildebrand omkring 1870 var påvirket av evolusjonistiske strømninger i
deres samtid og den første arkeologien på 1800-tallet ble formulert i nasjonalromantikkens syn, er arkeologene av i dag under stadig påvirkning av samfunnet omkring. Hovedtrekkene i denne artikkel kunne således vært skrevet
av 1nange andre arkeologer. En takk skal derfor rettes til alle de som på
forskjellig måte bygger opp om de samme synspunkter og som vil gjøre
arkeologien mer samfunnsrettet.
En spesiell takk skal imidlertid rettes til Christian Keller for verdifulle
diskusjoner under arbeidet 1ned selve prøveforelesningen. Likedan til Egil
lVlikkelsen som ~flr lest gjennom manuskriptet like før trykking og da kom
med nyttige kommentarer.
Su1nmaT)J
This article, originally written as a probation lecture for the degree of

l\1agister Artium in Nordic Archaeology, deals with the question of whether
archaeology is a study of objects, a social science, or both. These matters can
be dealt with in same detail only when we consider the aims and essence of
archaeology in the past and today.
The author therefore gives a brief historical survey of archaeological
research, starting with that period of the nineteenth century when National
Rmnanticism and the N ationalism emerging in various con tri es gave an
impetus to the study of archaeology. Next he deals with the typological
method, introduced in 1871 by Oscar Montelius and Hans Hildebrand, and
influenced by the evolutionistic trends of the period. Towards the end of
the nineteenth century, the number of excavations carried out in Norway
increased considerably, and one result of the wealth of data which now
became available was the 1905 Act of Preservation of Norwegian Antiquities
and Antique Monuments. In many ways this act mapped out the course
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research was to take, for the work of the archaeologist - and thus also of
archaeological research - was now concentrated on the exavation of threatened monuments and on the study, primarily the chronological study, of
the objects excacated. Even though a number of scholars expressed the view
that the aim of archaeology was one of cultural history, the study of objects
was in practice to form the main aim of archaeological research. Views such
as that expressed by Eivind S. Engelstad in 1934 therefore left their mark
on the subject. He said that "the enduring value lies in the conscientious
publication of material, while the conclusions which we consider ourselves
able to infer from this material, although they may well promote the interest
in the objects and, not least, may be of value to an inspiring discussion,
must in most cases nevertheless be regarded as ephemeral when compared
with the dull, though ever useful, study of the tnaterial as such." This was
the tradition which in 1969 led Carl-Axel Mo berg to maintain: "In my view
we have a state of affairs in which our colleagues in various subjects - social
anthropologists, historians etc. - show their representations of the human
system. W e archaeologists show a system, of material instead."
Recent years have seen a reaction against this one-sided interest in the
study of objects, and the attempts at a more sociological form of archaeology,
which to smne extent continue the tradition started by V. Gordon Childe
and Guttorm Gjessing, form part of the so-called new archaeology. They are
first and foremost concerned with a study of the development of culture
and the change from o ne form of society to another, attaching particular
importance to explaining the processes which took place in past reality. In
other 'vorlds - new archaeology does not tnerely describe the progress of
history to the best of its ability, it endeavours to v.nderstand the development
which tooh place) to find the causes of charLge) and the underlying motive
power.

Such archaeology demands the developtnent of a new methodological
systen1, ,.vhich etnploys models containing premises for conclusions which
are then tested against the archaeological data, but care tnust be taken to
make the pretnises so fine that only one conclusion is possible.
If it is correct to say that a certain economy, in a given ecological environ144

ment, is so all-important to the people concerned that all the other aspects
of the totally are in the main determined by these material factors, then we
may be justified in employing models, for most aspects of the ecological
environment and the economic system can be reconstructed by means of
pollen analyses and arhaeological finds. Against such a background we m(.ly
develop our models in at least three ways: we may employ literary sources
not too far removed from the objects of study in time and place, we may
develop an economic model, using the ecological conditions of the place in
question as a point of departure, or we may try to find models in the data
yielded by socialanthropological material.
In order to show archaeology as a social science, the author takes as his
point of departure a work of an anthropologist, Sahlins, which deals with
societies based on hunting and gathering of food (Sahlins 1974). Sahlins
states that these societies generally had sufficient resources and a great deal
of leisture, which they seem to have put to good use, although no "deveJopment of culture" in our sense of the word resulted. It would thus seem that
complex cultures are an outcome of want and challenge, not of surplus and
wealth. Or, in other worlds: the groups which constitute the loosers in a
society are forced to find new ways when a scarcity of resources occurs. One
of the factors leading to scarcity of resources may be an increase in tli,e
population.
The author employs this model in a study of Valdres during the Stone
Age and the Bronze Age, examining the transition from a society based or
hunting and gathering to a more complex, a more highly developed agd.cultural society.
Three pollen samples from Vestre Slidre show that the agricultural resour"'
ces of the area were not utilized during the Neolithic Age. They also sho~
traces of a stock-keeping phase lasting from c. 1500 B.C. to the beginnin:g
if the Iron Age, when the agricultural resources were also taken into us€.
These facts should permit us to deduce that an unstable society of nomad
groups of hunters and gatherers during the Neolithic Age slowly developed
into a more complex agricultural society with the pertinent, more stable
fonn of settlement.
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The published archaeological finds from this region show that there were
people living in Valdres during the Neolithic Age. The finds are not concentrated in particular parts of the region. Items made of flint show that
these people had contact with the farmers of the lowlands, but - if we are
to believe the evidence of the pollen analyses - they did not exploit the
agricultural resources. Their rock carvings (cup marks) are scattered: ~ome
lie in fields, others in outfields, some are in the valley and some in the
mountains. This distribution would seem to indicate that habitation was
unstable.
According to the anthropological model, a society based on hunting and
gathering of food would not relinquish its economy, its social system, unless
scarcity of resources compelled it to do so. If our pressure of population
model as a cause for scarcity of resoures is orrect, we must take it that an
increase in population took place at the beginning of the Bronze Age,
forcing the people to change their economy and thus their social system if
they were to survive. Further - the introduction of agriculture at a later
date would seem to show that the population continued to increase during
the Bronze Age, and that the exploitation of the accustomed resources in a
stock-keeping nomad society was no longer sufficient at the beginning of the
lron Age. Therefore the local economy underwent a further change, and
the social systern now formed in Valdres was a rnore stable, more complex
agricultural society.
This model can be tested n1ore thoroughly only with the aid of field work.
This the author has not had the opportunity of doing as far as Valdres is
concerned. 'Ve must find the Stone Age and Bronze Age settlements here;
it is to be hoped that they will yield organic material, so that we can verify
the data concerning the introduction of stock-keeping provided by the pollen samples. Furthern1ore, we must relate the archaeological finds to the soil
of the region, in order to ascertain whether they are connected with agriculture or not. In this way the finds '\Vill provide information about 'the
econmnic systern, and thus also about the social systern. And, thirdly, more
pollen sarnples n1ust be collected and analysed, so that we may be able to'
assess whether the existing three samples are representative or not.
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The author sums up by expressing the view that the above .example illustrates the valne of viewing the problems in a social 'context. However, the
study of objects continues to be important, not only in that it provides the
data on which to base a relative chronology, but also because the objects as
such are important wheh we test our models. Thus archaeology is· a social
science as well as a study of objects. But we must bear in mind that research
dealing with problems demands certain definite data from the objects, a11d
that the study of objects, for the same of the objects themselves, is of little
valne. No matter how good the methods available for studying objects there is little point in such research unless its results can be employed for the
purpose of studying the people of the past and the causes responsible for
processes of change which have taken place. The author therefore feels that
the words ~f Peter Berger, the American sociologist, may form a pertinent
conclusion: science and love have this in common - as a rule, too great an
interest in tehnique willle'ad to impotence.
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Benedicte Ingstad Sandberg

ØKOLOGI SOM HJELPEVITENSKAP TIL
ANTROPOLOGIEN 1 )

Begrepet økosystem er et biologisk begrep og kan defineres som et biotisk
samfunn bestående av et nettverk av gjensidig avhengige organismer innen
et avgrenset område. En avgrensning av økosystemet må foretaes ut fra det
siktemål man har med sin analyse. I videste forstand kan hele jorden sies å
være ett økosystem, like fullt som en vanndråpe med dens innhold av
levende organismer kan sies å være det. Biologene legger vekt på å studere
den gjensidige materielle avhengighet mellom grupper av arter innen et
økosystem, og de relevante trekk ved de fysiske omgivelser de befinner seg i.
De ser på økosystemenes indre dynamikk og hvorledes de utvikles, vedlikeholdes eller endre'S.
Mennesket skiller seg fra andre levende organismer ved at de har en
kultur. Kultur i videste forstand omfatter alle de verdier og kunnskaper
det enkelte menneske har son1 medlem av et samfunn og som overføres til
den neste generasjon, gjerne i en noe endret form. Kulturen kan ses på som
et «redskap» i tilpasningen til omgivelsene. Den gir menneskene muligheter til aktivt å påvirke det økosystem de er en del av, f.eks. gjennom
intensivt jordbruk å øke avkastningen av jorda. Vi er også i stand til å forstyrre det biologene kaller balansen i naturen gjennom utpining av jorda
eller forurensning.
Antropologer har i sine analyser i de senere år tatt i bruk en del av det
dyreøkologiske begrepsapparat, og i noen grad tillempet dette for sitt formål. Jeg skal bare kort nevne de viktigste av disse begreper. En arts nisje
er dens plass innenfor en næringskjede. I den ene enden av en slik kjede
finner vi plantene, de eneste organismer som ved hjelp av fotosyntese kan
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omdanne sollys til organisk energi. I den andre enden finner vi kjØtteterne.
Plantene betegnes gjerne som produsenter, mens de videre ledd i kjeden
kalles forbrukere. For hvert ledd i konverteringskjeden en fjerner seg fra
produsentene går det tapt en viss mengde energi, og generelt kan det sies
at jo nærmere produsentene en art finner sin nisje, eller nisjer, jo større
mengder energi er den i stand til å utvinne.
Nå er imidlertid ikke antropologer i sine økologiske analyser utelukkende
interessert i menneskets plass i økosystemet som et energikonverterende
vesen på linje med andre dyrearter. Grupper og personer kan tilpasse seg
på forskjellige måter innenfor et område. De påvirker de naturlige omgivelser på ulik vis, f.eks. ved å utnytte forskjellige teknikker, og de påvirker
hverandre ved f.eks. å inngå i konkurranse, kmlimensalisme 2 ) eller i et
symbiotisk forhold. På denne måten skapes nye begrensninger og muligheter for tilp~ning SOlli ikke direkte lar seg utlede av individenes plass i en
næringskjede.
En antropologisk økologisk analyse kan sies å være studiet av menneskenes
forhold til såvel de naturlige betingelser for organis~ liv innen et område, som
deres forhold til andre befolkningsgrupper de er i kontakt med. Økologiske
analyser har oftest fokus på gruppers tilpasning, noe som igjen må forståes
som et san1let resultat av individuelle valg, og ut fra dette må vi søke å forklare såvel tilpasninger på mikroplan SOlli makro-implikasjoner av disse.
Interessen for økosystemer og bruken av økologisk analyse er forholdsvis
ny innen antropologien. Langt eldre er irliidlertid interessen for sammenhengen n1ellori1 natur og kultur, og_ ut fra denne har det sprunget flere
teoretiske retninger hvis sikterliål har vært å finne frarli til modeller som
kunne forklare de store fonlivariasjoner antropologene har observert i sine
studier av forskjellige folk og kulturer. Jeg har i denne forbindelse ikke
anledning til å gå i detaljer rned hensyn til disse forskjellige teorier, men
skal rned grov pensel forsøke å skissere opp de synspunkter som er viktigst
for å vise hvilke nye muligheter for forståelsen av sarlispillet mellom menneskene og naturen SOlli har åpnet seg i og llied interessen for økosystemer
og n1oderne økologisk analyse.
En fagretning smn her bare så vidt ·skal nevnes, fordi den har hatt be150

grenset betydning for den videre forskning på dette området, er den som
er kalt «geografisk detenninisme» eller «antropogeografi». Den mest kjente
representant for denne retningen er Elsworth Huntington. Antropogeografenes synspunkt er at omgivelsene i meget stor grad virker bestemmende
på kulturen, og de få variasjoner i kultur som ikke kan forklares på denne
måten betegnes son1 «naturens luner».
En langt mer innflytelsesrik retning er den som i USA er representert
ved Boas, Wissler, Kroeber og- andre. Clark Wissler regnes som skaperen
av kulturområdebegrepet. Dette kom han frem til ved å arrangere utstil·
linger av gjenstander fra Nord-Amerika's indianerkulturer ved American
Mltseum of Nat11L1.l History, og å klassifisere disse. Han fant da at det val
mulig å påvise sammenfall mellom store komplekser av kulturtrekk og naturlige geografiske områder. Wissler foretok imidlertid selv aldri noen
detaljert analyse av dette sammenfallet. Denne oppgaven var det Kroeber
som tok opp, og han har dermed blitt stående som den fremste eksponent
for teorien om kulturområdene.
Alfred A. Kroeber, en tidligere elev av Fraz Boas, presenterer sitt syn på
kulturområder i «Cultural and Natural Areas of Native North America»
som kom ut i 1936. Kroeber setter sammenfallet mellom kulturtrekk og
naturområder i forbindelse med næringsgrunnlaget, og hevder at naturen
setter grenser for en kulturs utbredelse, men ikke bestemmer den form
kulturen skal få. «Natur bestemmer ikke kultur mer enn jorda i en blomsterpotte bestemmer hvilken plante som skal vokse opp,» sier han, og «kultur
kan bare forståes i forbindelse med andre kulturer.» Kroebers synspunkter
faller i stor utstrekning sammen med Wisslers, men må ses på som en videreføring og raffinering av hans teorier.
Kroeber tenkte seg at et kompleks av kulturtrekk opprinnelig hadde
vært samlet i et enkelt, forholdsvis lite område. Dette kalte han «det kulturelle klimaks». Ut fra dette klimaks spredte så kulturtrekkene seg i alle
retninger inntil naturen satte en grense for den videre utbredelse, f.eks.
ved at klimatiske forhold ikke lenger gjorde det mulig for menneskene,
som bærere av kulturen, å dyrke eller jakte på de arter de var avhengige av
for sin tilpasning. Derav sammenfallet mellom kulturgrenser og de natur151

lige grenser. Kroeber hevdet at visse kulturtrekk hadde falt bort i løpet av
diffusjonsprosessen, og at dette forklarte tilstedeværelse eller fravær av visse
trekk innen et kulturområde. På denne måten fikk man et metodisk inntak
til å forstå hvor kulturen opprinnelig hadde oppstått. Dette opprinnelsesområdet fant man ved å telle seg fram til det sted hvor det største antall
av de karakteristiske kulturtrekk fantes. Grensen mellom to kulturområder
er ut fra dette der hvor innflytelsen fra to slike kulturelle klimaks møtes
med lik styrke.
Som nevnt var det mulig for Wissler og Kroeber å påvise forholdsvis stor
grad av sammenfall mellom kultur- og naturområder i Nord-Amerika. Dette
gjorde at kulturmliråde-tankegangen fikk stor innflytelse. Senere har imidlertid andre antropologer forsøkt å bruke en liknende analysemåte i andre
deler av verden, f.eks. Elizabeth Bacon i Asia og Melville Herskowitz i
Afrika, og der hatt langt større problemer med å påvise et slikt systematisk
san1menfall. Dette skal jeg kmlime tilbake til senere, og da vise en del av de
begrensninger for forståelse av menneskenes tilpasning til sine omgivelser
SOlli ligger i kulturområde-tankegangen.
Parallelt Ilied Kroeber utviklet Daryll Forde i England en teori om sammenhengen mellom «Habitat, Econmliy and Society» som hadde mye til
felles llied Wisslers og Kroebers synspunkter. Forde tar avstand fra strukturfunksjonalismens llianglende interesse for, og hensyntagen til det naturmiljø SOlli Oiligir n1enneskene og son1 de er avhengige av for sin eksistens.
San1tidig retter han en advarsel til de geografiske determinister om at de
ikke kan vente å forstå kultur som et direkte resultat av tilpasning til naturen, idet kultur har potensialer i seg til å legge vekt på de trekk ved naturomgivelsene SOlli historiske hendelser har gjort betydningsfulle. Naturomgivelsene setter grenser for, og gir muligheter for tilpasning. Kulturen må
if~)lge Forde først og fren1st betraktes son1 resultat av en historisk utvikling,
hvilket han viser ved å peke på at folk SOlli bebor tilsynelatende svært like
naturområder kan ha 1neget forskjellige kulturer. lVfed andre ord synes
Forde å tillegge naturomgivelsene en forholdsvis begrenset rolle i utformingen av de kulturelle former han studerer.
lVIens 'Vissler, Kroeber og i noen grad også Forde, var opptatt av diffu-
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sjon av kultur, så gikk Kroebers tidligere elev Julian H. Steward inn for et
evolusjonistisk kultursyn. Det som ilnidlertid er mest interessant i denne
forbindelse er Stewards syn på, og bruk av, økologi i sine analyser. Steward
lanserer begrepet «Cultural Ecology» som et motstykke til «Human Ecology», en retning først og fremst innen sosiologien som ser på menneskenes
tilpasning innen et område på linje med andre organismers tilpasning, og
i tneget liten grad opererer med et kulturbegrep. Jeg skal i det følgende
ikke gå nærmere inn på denne form for «Human ecology» da jeg oppfatter
den som å ligge utenfor den antropologiske fagtradisjon.
«Cultural Ecology» skiller seg, ifølge Steward, fra «Human Ecology» ved
at den søker å forklare opprinnelsen av hes temte kulturelle trekk, og mønstre
smn karakteriserer bestemte områder, istedet for å utlede andre typer generelle prinsipper som kan anvendes på en hver kultur ogjeller naturområde.
Steward kritiserer Kroeber og hans tilhengere for å ha tillagt naturlige omgivelser en altfor passiv, ikke-kreativ rolle. Selv er han sterkt opptatt av å
ta hensyn til det økologiske miljø når det gjelder å forklare sosiale og kulturelle former, og han anser dette for langt viktigere enn alle andre forhold
smn kan tenkes å påvirke kulturen.
Steward tar avstand fra et syn på kultur som går ut på å se alle dens aspekter
som gjensidig funksjonell avhengighet av hverandre. Grad og type avhengighet er ikke den samme for alle trekk, hevder han. For å belyse dette, skiller
han mellom primære og sekundære kulturtrekk. De primære trekk (det han
kaller cultural core) er den konstellasjon av kulturtrekk som er nærmest
knyttet til tilpasningen til de naturlige omgivelser og økonomiske forordninger. Slike trekk kan oppstå parallelt i flere kulturer. De sekundære trekk
er slike som i tnindre grad er knyttet til tilpasningen til omgivelsene. De
kan være betinget av kulturelle og/ eller historiske faktorer, av tilfeldige
oppfinnelser eller av diffusjon. Det er de sekundære trekk som gir kulturer
med like primære trekk forskjellige ytre karakteristika. «Cultural Ecology»
fokuserer først og fremst på de trekk sotn empirisk kan sies å være av primær
karakter.
For å kunne foreta sine analyser utvikler Steward en forskningsmetode i
tre trinn. For det første ser han på den gjensidige avhengighet mellom
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teknologi og omgivelser. Han undersøker hvor stor del av ressursene innenfor et område folk kan utnytte ved hjelp av de teknikker de har til sin rådighet. For det andre ser han på de adferdsmønstre som er involvert i utnyttelsen av et bestemt mnråde ved hjelp av en bestemt teknologi. For eksempel
hevder han at visse ressurser best lar seg utnytte ved at folk slår seg sammen
og samarbeider i større eller mindre grupper, mens utnyttelsen av andre
ressurser virker fragmentariserende og ofte best lar seg utføre av små familieenheter. Det Steward ikke tar med i beregningen er at selv om jakt på
små dyr som ikke opptrer flokkevis ofte best lar seg utføre av enkeltpersoner, så kan regler tned hensyn til deling av jaktutbyttet likevel bidra til
at folk finner det fordelaktig å holde sammen i grupper. Dette ser vi for
e.ksetnpel i den tradisjonelle eskimokulturen. Det tredje trinn i Stewards
forskningsmetode går ut på å fastslå i hvilken grad adferdsmønstre i forbindelse med utnyttelsen av naturressursene virker inn på andre aspekter
av kulturen.
Stewards kulturøkologiske synspunkter representerer et skritt fremover
i synet på mennesket som en del av et økosystem og kulturen som et verktØy
hvorved de kan utnytte energikilder og eventuelt forandre økosystemet.
Mens Kroeber og hans tilhengere bare kunne stille spørsmål om i hvilken
grad naturen begrenser kulturformene, har Steward langt flere muligheter.
Han kan sette samspillet mellom de nisjer som er tilgjengelige for folk
innen ett område og de kulturelt betingede muligheter man har til å utnytte disse i fokus. Han kan peke på sammenhengen mellom sosial organisasjon og tilpasning til bestemte nisjer, og vise hvorledes valg av nisje får betydning for kulturtrekk som ikke er direkte knyttet til energiutnyttelsen.
Imidlertid synes Stewards syn på sammenhengen mellom natur og sosial
organisasjon og kultur å være svært mekanisk. Han lar natur få prioritet
over kultur i forklaringsn1odellen. Dersmn han hadde sett på begge deler
som begrensninger og tnuligheter for_ menneskenes valg av tilpasning, ville
han ha fått tnulighet til å vise hvorledes konsekvenser av disse tilpasninger
igjen kan virke tilbake på, og forandre såvel kultur smn natur og dermed
skape nye tilpasningsbetingelser. Dette har, smn vi senere skal se, blitt gjort
av Fredrik Barth og andre prosessanalytikere, og gitt større muligheter enn
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kulturøkologien for forståelsen av økosystemene og menneskenes rolle i
dem.
Leslie White, en samtidig av Steward, benytter seg i stor utstrekning av
lærdom hentet fra naturvitenskapene. Energiomforming står sentralt i White's
teorier. Menneskene blir, som alle andre levende vesener, stilt overfor problelnet 1ned å tilpasse seg sine omgivelser. For å klare denne tilpasningen
og denned videreføre arten, må de som alle andre skapninger oppfange og
nyttiggjøre seg energi.
Også White ser kulturen som et redskap i tilpasningen til omgivelsene,
et redskap som skiller m·enneskene fra dyrene og gir dem muligheter til i
noen grad å påvirke og eventuelt endre sine omgivelser. Kultur, sier White,
er en organisasjon av ting i bevegelse, en prosess av energiomforming.
Tennodyna1nikkens lover om energiomforming gjelder derfor for kulturelle systemer såvel som for andre materielle systemer.
Menneskene tar kulturen i bruk i konkurransen for å overleve i sine
mngivelser. Imidlertid finner man, ifølge White, at for hver energimengde
smn konkurransen krever at vi tapper, bindes en viss energimengde til
selve det verktøy vi bruker, nemlig kulturen. Behov for mer energi som
følge av Økt befolkning og/ eller Økt eller endret forbruk, fører til utvikling
av mer komplekse kulturformer som igjen binder større mengder energi.
White er opptatt av kulturens utvikling fra enklere til mer komplekse
organisasjonsformer og stadig økende energikonsentrasjoner. Han er en av
de få som viderefører Morgan's og Tylor's utviklingsteorier fra s'lutten av
det forrige århundre, og søker samtidig å sette disse inn i en mer moderne,
naturvitenskapelig ramme.
Det var særlig i spørsmålet om kulturutvikling at det oppsto uenighet
mellom Steward og White. Steward beskylder White for å være interessert
i «kulturen» i stedet for «kulturer», for å generalisere om kulturens utvikling . i den grad at lokale variasjoner blir brysomme fakta i st~det for
interessante data. For å fremme sitt eget syn på kultur utvikler Steward
begrepet :multilineær evolusjon. Denne går ut på å vise at kulturer har utviklet 1 seg langs parallelle linjer på forskjellige steder, og i forskjellige tidsepoker. På denne måten kan han for eksempel hevde at den utvikling i jord155

bruket som førte til urbanisering og visse sosiale og politiske konsekvenser
i henholdsvis Mesopotamia og Mellom-Amerika avspeiler parallelle prosesser.
Den kulturrevolusjonistiske tankegang har blitt videreført og klarlagt av
Marshall D. Sahlins som i dag står som en av de fremste eksponenter for
den såkalte ny-evolusjonismen.
Den stigende interesse for økosystemer innen antTopologisk forskning i
de senere år skyldes vel i forholdsvis liten grad, som Marvin Harris antyder
i «The Rise of Anthropological Theory», et ønske om å øke fagets prestisje
og andel av forskningsbevilgningene ved å knytte det til en anerkjent vitenskap som biologien. Det er vel mer sannsynlig at Clifford Geertz har rett
når han i «Agricultural Involution» hevder at antropologer har vendt seg
mot biologien i sin søken etter en mer gjennomtrengende analyseramme
for studiet av samspillet mellmn 1nenneskene og deres omgivelser, enn
den de geografiske determinister og kulturområde-skolen opererte med.
Selv har Harris, som er en av Stewards elever, i artikkelen «The Cultural
Ecology of India's Sacred Cattle» klart illustrert hvorledes innsikt i økosysteiners funksjon, og bruk av en økologisk analysemåte kan gi oss ny forståelse av «gamle» fenomener. Harris går i sin artikkel imot den tradisjonelle forklaring at det hinduistiske tabu mot å slakte og å spise kuer virker
ødeleggende på Indias økonomi. For det første, sier Harris, er det ikke snakk
mn et konkurranseforhold mellom kuer og mennesker slik at kuenes energikonvertering skjer på bekostning av menneskenes. Det er snakk om et symbioseforhold, hvilket blir klarest om 1nan ser på den rolle trekkokser spiller
i et landbruk hvor traktorer foreløpig er et lite realistisk alternativ. I høysesongen kan ikke trekkdyr deles 1nellmn flere hushold uten at marginale
gårders produktivitet blir katastrofalt nedskåret, og underernæring hos
dyrene gjør at to trekkokser n1å anses smn et minimum for en jordbruker.
Ved en enkel utTegning viser Harris at selv med det store antall kveg man
har i India vil det i perioder være en alvorlig mangel på trekkdyr.
Kuer 1nå 1nan ha for å få okser, n1en ikke nødvendigvis 80 millioner.
Kuenes lønnsmnhet kan heller ikke forklares utelukkende ut fra deres
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melkeproduksjon, for det er bøffelen som er hovedprodusent av melk i
India. Det kuene først og fremst produserer er gjødsel, som det finnes mange
forskjellige anvendelsesmåter for. Gjødsel brukes i husbygging og utgjør
den aller viktigste form for brensel. Selv gamle, ufruktbare kuer produserer
gjødsel, og bidrar dermed til å rettferdiggjøre sin eksistens. Dessuten må
1nan for å forstå kuenes betydning regne med det store antall huder som
hvert år produseres fra såvel selvdøde som slaktede dyr. Lær er av vital
betydning i den tradisjonelle jordbruksteknologi, og inngår også i produksjon av lærvarer. Harris påpeker også at kveg faktisk blir slaktet i en viss
utstrekning i India, og at kjøtt spises av de millioner av mennesker som er
kasteløse eller tilhører religiøse minoriteter og følgelig ikke er underlagt
tabuet.
Harris legger sammen alt kua produserer, melk, kjØtt, okser, brensel,
byggematerialer og lær. På denne måten blir han i stand til å demonstrere
en langt større lønnshomhet ved de hellige kuer enn den de som snakker
om deres skadelige virkning for landets økonomi, og det paradoks de utgjør i et land hvor folk sulter, regner med. Samtidig peker han på at kveget
sender energi tilbake til jorda i form av overflødig gjødsel som blir liggende
på markene. De forbruker heller ikke energi som menneskene kan utnytte,
idet dyrene lever på sultegrensen og finner sitt magr~ beite i grØftekanter
og langs jernbanelinjer hvor det allikevel ikke blir dyrket noe.
En slik økologisk forklaringsmåte av kuas positive funksjon for menneskenes tilpasning under visse forhold behøver, og må selvfølgelig ikke
lede til den konklusjon at status quo for en hver pris må opprettholdes.
Det Harris demonstrerer er at en hver form for masseslakting av kuer, enten
ved politiske foranstaltninger eller ved at tabuet faller bort, under de rådende tekniske og økonomiske forhold umiddelbart ville få enorme konsekvenser for millioner av indiske småbrukere. Han gir en ny forståelse for
kjøtt-tabuet i den indiske kultur, og åpner muligheten til en mer nyansert
og innsiktsfull planlegging enn den enkelte vestlige økonomer har gått inn
for.
En annen antropolog som søker å forklare et kjent kulturfenomen på en
ny måte ved hjelp av økologisk analyse er Stuard Piddocke. Han tar for seg
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potlatch-institusjonen hos Kwakiutl indianerne i det nåværende British
Columbia. Disse har hos en rekke tidligere antropologer 3) blitt beskrevet
som å ha levet i stor overflod. Deres teknologi var hØyt utviklet og de skal
ha hatt rike og allsidige ressurser å basere sifi tilpasning på. ·Utnyttelsen
av ressursene foregikk i det alt vesentlige i sommerhalvåret. Da ble det
lagret så store overskuddslagre som mulig. Om vinteren hadde man så potlatch-fester hvor store rnengder lliatvarer og andre verdsatte goder (f.eks.
tepper) ble gitt bort og til og llied ødelagt. Retten til å holde slike fester lå
opprinnelig hos innehaverne av visse statusposisjoner som kunne overføre
denne til sine etterkomlliere. I årene etter kontakten med de hvite skjedde
det imidlertid at antallet initiativtakere til slike fester og antallet fester økte
til slik dimensjoner at det virket oppløsende på hele stammens økonomi, og
til slutrt ble kraftig lliOtarbeidet av myndighetene.
Det har vært vanlig å forklare potlach-institusjonen først og fremst som
en lliåte hvorpå et materielt overskudd ble konvertert til prestisje og lagret
i visse statusposisjoner. Piddocke påpeker at selv om det er riktig at Kwakiutlindianerne totalt sett hadde muligheten til å utnytte en rekke forskjellige
nisjer innenfor sitt område, slik som bær, røtter, vilt og først og fremst forskjellige laksearter, så kunne disse bare utnyttes i bestemte områder til bestellite tider. Nled andre ord fantes det store regionale forskjeller og variasjoner fra år til år, slik at stammen totalt sett kunne sies å ha en temmelig
lliarginal tilpasning, og ikke den store overflod SOlli andre antropologer har
hevdet.
Piddocke Iliener at potlach-institusjonen opprinnelig har virket til å utjevne forskjeller i ressurst:ilgang og sesongvariasjoner lliellom de forskjellige
deler av stanulien. Riktignok inngikk økning av prestisje SOlli et viktig aspekt
ved transaksjonene, 111en akkuiliulert prestisje kunne så igjen konverteres
til kmisu1ngoder. Dette skjedde ved at n1an i krisetider ga avkall på litt av
egen prestisje ved å motta fra en annen part og denned økte dennes prestisje.
Likeledes ble ressurser fordelt innen de enkelte deler av stammen ved at
høvdinger ved forskjellige anledninger holdt fester hvor 1nindre velstående
stan1n1en1edle1li1ner deltok og denned fikk del i de goder smn ble distribuert.
Vi ser altså at det på denne n1åten blir 1nulig å forstå potlach-institusjonen
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forst og fremst som en økonomisk foranstaltning for fordeling av ressurser
fra onwåder med overflod til områder hvor det råder knapphet. På denne
1nåten blir n1enneskene i stand til å klare seg gjennom kritiske perioder
forårsaket av økologiske forhold i det området de lever i. Prestisjeaspektet
og rivaliseringen ved potlach-festene var i den tradisjonelle økonomien en
spore til økt produksjon og ga dermed større sikkerhet i dårlige tider. På
denne 1nåten ble det også mulig å opprettholde en større befolkningstetthet
enn om hver del av stammen til en hver tid hadde måttet være selvforsørgende innen sitt territoriu1n.
l\1ens Harris og Piddocks bruker en økologisk analysemåte til å forklare
besten1te trekk ved en kultur, gir Fredrik Barth i sine økologiske studier en
langt n1er gjennomgripende forståelse av etniske gruppers tilpasning innen
et område. Dette oppnår han ved å sette en økologisk tilnærmingsmåte inn
i en prosessanalytisk modell. Han benytter seg da av begrepet nisje som
defineres smn en gruppes plass i de totale omgivelser, dens relasjoner til
ressurser og medspillere.
I artikkelen «Ecological Relations of Et:hnic Groups in Swat, North Pakistan» søker han på denne måten å gi et alternativ til forsøk gjort av blant
annet Kroeber og Bacon på å avgrense natur- og kulturområder i Asia på
san1me 1nåte som i Nord-Amerika, noe som i følge Barth har vært en lite
fruktbar fre1ngangsmåte. Han påpeker at det for eksempel i Midt-Østen
bor flere etniske grupper innen samme område, og at en forståelse av de
observerte former bare kan fremkomme ved å analysere de prosesser som
er virksmnme i gruppenes tilpasning til såvel naturforhold som til andre
etniske gTupper.
Onwådet Barth beskriver er Swat staten som omfatter deler av dalene
omkring elvene Swat og Indus. De tre største etniske grupper i dette området er Pathanere som er fastboende jordbrukere, Kohistanere som driver
jordbruk og seterbruk og Gujarer som i de fleste tilfeller er nomadiske
gjetere. Pathanerne har etablert seg i den sydlige delen av området, som er
tett befolket. Deres sosiale og politiske organisasjon krever at avkastningen
av jorda 1nå være stor nok til å dekke behovet, ikke bare til de som arbeider
aktivt 1ned den, men også til de mange som primært er opptatt av politiske
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aktiviteter. Av denne grunn følger grensen mellom Pathanerne's og Kohistanerne's område den klimatiske grense for hvor man kan få to avlinger i
året.
Det var opprinnelig Kohistanerne som bebodde hele området inntil Pathanerne kom og drev dem nordover. Kohistanernes differensierte økonomi
gjør at de kan utnytte flere nisjer samtidig, og de greier seg på denne måten
med en avling i året. De driver jordbruk på irrigerte terrasser og holder
kveg som de i løpet av året flytter med gjennom flere faste leirer fra vinterbeite i dalen til sommerbeite i fjellene.
Gujarene finnes over hele området. Hos Pathanerne inngår de i et symbiotisk forhold som en lavt rangert gjeterkaste og betaler avgift i naturalia
for bruk av beiter i åser som ikke dyrkes av vertsfolket. Deres forhold til
Kohistanerne er mer anstrengt fordi det her i noen grad er snakk om konkurranse om nisjen beite. Kohistanerne har den sterkeste politiske organisasjon av de to, og kontrollerer dermed utnyttelsen av ressursene. Klimatiske
forhold begrenser imidlertid Kohistanernes utnyttelsesmuligheter av beite
i kombinasjon med jordbruk i den vestlige delen av deres område, og
Gujarene kan her komme inn med sine flokker og utnytte det som blir til
overs. I øst kan Kohistanerne utnytte nisjene beite og jord tilnærmet fullt
ut, og følgelig finnes det praktisk talt ingen Gujarer der.
Barth påpeker at det som for Kohistanerne opprinnelig var ett naturlig
område, i den forstand at de kunne leve der med sin spesielle økonomiske
tilpasning og sosiale organisasjon, er to områder for Pathanerne. Det ene er
det de bebor, og det andre er ubeboelig for dem med deres sosiale og politiske organisasjon. Dette tnå antas å være årsaken til at de politisk underlegne Kohistanerne ikke er blitt drevet helt bort. Gujarene kan med sin
større mobilitet vandre over hele området, og utenfor det, til steder hvor
beite til en hver tid er tilgjengelig. Fordi de er politisk underlegne sine
vertsfolk vil det forhold de kan etablere til disse til en hvert tid være avgjørende. Hos Pathanerne utnytter de en nisje som ble stående ledig da
Kohistanerne forsvant og kan således inngå i et symbiotisk forhold, mens
de hos Kohistanerne tnå tilpasse seg vertsfolkets egen utnyttelsesgrad som
igjen avhenger av klimavariasjoner.
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Barth hevder at man ved på denne måten å benytte seg av økologi i en
prosessanalyse får et helt annet bilde enn ved Kroebers kulturområdetankegang. Vi ser at grenser mellom etniske grupper, kulturer og naturområder
'ikke viser noe systematisk satnmenfall. Vi ser at det er natu!forholdene i
kombinasjon med gruppens sosiale organisasjon og forholdet til andre b~
folkningsgrupper som skaper begrensninger og tnuligheter for tilpasning. De
resulterende tilpasningsformer kan så igjen skape nye begrensninger og
1nuligheter, som for eksempel det forhold at Pathanerne lyktes i å drive
Kohistanerne nordover.
Hittil har det vært snakk om befolkningers eller aygrensede gruppers
tilpasning til sine omgivelser. Dette må imidlertid forståes som det samlede
resultat av de enkelte beslutningsenheters (f.eks. et hushold, en slektsgrupp~,
et stammesegment) avgjørelser med hensyn til tilpasning. Med andre ord
må vi forstå det som skjer på mikronivå for å kunne vise hvorledes de obse:;;rverte sosiale former oppstår. Dette kan illustreres ved å se på husdyr-nomaders tilpasning.
I boken «Nomads of South Persia» beskriver Barth en slik stamme som
vandrer med sine flokker av sauer og geiter i faste ruter mellom fjell- og
lavlandsbeiter. Stammens tradisjonelle beiterettigheter er anerkjent av myn·
dighetene i de jordbruksområder de vandrer gjennom. Hos Basseri er et
hushold, bygget opp omkring en kjernefamilie, den minste beslutnin~s·
enhet. Ved inngåelse av ekteskap får hver mann en viss del av sin fars flokk,
og gis på den måten det økonomiske grunnlag for å etablere eget hushold.
En flokk på 60 dyr regnes som eksistensminimum. Klynger på to til f~m
hushold kan slå seg sammen, og kan på denne måten i noen grad utjevt}e
forskjeller i flokk-størrelser og disponibel arbeidskraft.
Klimatiske variasjoner gjØr at stammen visse tider av året splittes opp:j
små leirer, mens l 0-40 telt kan slå seg samtnen til andre tider. Leirenheter
oppstår og vedlikeholdes bare når de enkelte husholdsoverhoder kommer
til enighet om spørs1nål i forbindelse med vandringene. Slike avgjørelser ~r
vitale fordi de har med flokkens ve og vel å gjøre, og dermed hele grunnlaget for nomadenes eksistens. Slektskapsbånd mellom leirens medlemmer
161
11- Viking 1976

øker sjansen til satnhold, mens 111angel på slike bånd lettere resulterer i oppsplitting av leiren.
Dyrene er den nisje Bassierene utnytter direkte, men gjennom dem har de
gress1narkene som sekundær nisje. Vandringene skyldes behovet for å finne
stadig nye beiter i et vekslende og karrig område. Det er mange risikomomenter involvert i en slik tilpasning, og størstedelen av nomadenes arbeidskraft går med til stell av, og forsøk på å øke flokken. Barth viser hvorledes Bassierer kan komme til å bli fastboende på to forskjellige vis, - ved
for stor og for liten flokk. Store flokker blir gradvis mindre lønnsomme på
grunn av økt sjanse for tap av dyr. Dette kan føre til at rike nomader over
tid velger å investere i jord og til slutt blir fastboende for bedre å kunne
administrere denne. Fattige Bassierer slutter å vandre og blir landløse jordarbeidere når flokken synker under et visst 111inimum som ikke kan erstattes
ved n1insket konsum.
I denne san1111enheng kan det trekkes to viktige poenger ut av Barth's
analyse av Basseri nomadene. For det første ser vi hvordan beslutningsenheter i forn1 av selvstendige hushold/telt slår seg sa1nmen til større eller
mindre leirer, ut fra vurdering av felles interesser hvor flokkens ve og vel
til en hver tid står sentralt. Det vandringsmønster som kan observeres, og
er offisielt anerkjent, for stammen som helhet er det san1lede resultat av
slike beslutningsenheters valg.
For det andre ser vi hvordan forhold 1ned tilknytning til økologi, stamtnens organisasjon, 111uligheter for konvertering av kapital (herunder også
forhold til den fastboende befolkning) og egenskaper ved forskjellige fortuer for kapital virker til å trekke avvikere fra gjennomsnittet ut av nomadeøkonon1ien og denned sikre et forholdsvis balansert forhold n1ellom arbeidskraft, dyr og beite for de gjenværende nomader.
Bare i sjeldne tilfeller vil folk være seg slike konsekvenser av sine beslutninger bevisst. Nmnader vil forklare en overgang til et fastboende liv ut fra
forhold tilknyttet deres kapital, eller kanskje ønsket 0111 en n1akeligere tilværelse. For hinduene har kjøtt-tabuet religiøs forankring, mens Kwakiutl
indianerne antakelig ville gitt andre forklaringer på Potlach-institusjonen
enn den økologiske. Slike prosesser er på sa1nme 111åte smn den øvrige- til162

pasning e~ resultat av et samspill 1nellom menneskene og deres omgivelser
hvor ettertraktede verdier står sentralt i avgjørelsesprosessene.
Neville Dyson-Hudson hevder at en slik kombinasjon av økologisk innsikt og prosessanalyse representerer et langt skritt fremover i studiet av
nomader, et felt han mener lå etter de fleste andre antropologiske retninger
inntil begynnelsen av 50-årene. Dette skyldes dels at 1nan manglet, eller ikke
benyttet seg av, den nødvendige innsikt i biologiske forhold. Dels at man i
nomadestudier for lenge hadde benyttet seg av stTukturelle analyseTa,mmeT.
Ved å benytte økologisk innsikt i en prosessanalytisk modell, kan man gjøre
selve grensene mellom nomadegrupper, eller mellom nomader og den fastboende befolkning til en analytisk enhet. Dermed kan man belyse de prosesser som ligger til grunn for grensenes vedlikeholdelse eller nedbryting i
det man tar hensyn til omgivelser i videste forstand.
Den økende faglige interesse for økosystemer og innføringen av økologisk
analysemåte som hjelpevitenskap kan sies å ha hatt betydning for Antropclogien på to måter. For det første en teoretisk betydning, og foT det andre
har det åpnet nye muligheter til anvendt forskning i en verden hvor økokrisen utgjør et stadig mer påtrengende emne.
Jeg har forsøkt å vise hvorledes Steward's og White's teorier i noen grad
kan sies å representere et vendepunkt i forståelsen av samspillet mellom
menneskene og deres omgivelser. Samtidig har jeg antydet at det egentlige
vendepunkt inntraff da man for .alvor trakk lærdom av den biologiske innsikt i økosystemers funksjon og begynte å tillempe dyreøkologenes begrepsapparat til et antropologisk analytisk forn1ål. Dermed har man fått ~n
mulighet' til' å forstå menneskenes rolle innen økosystemet både som et
energikonverterende og et kulturbærende vesen, og kan dermed vise på hvilken måte de påvirker og eventuelt endrer sine omgivelser. Det er ikke lenger
nødvendigvis spørsmål om prioriteringen av natur og kultur i forhold til
hverandre når det gjelder å forklare observerte former. Vi kan vise hvoTledes disse variabler sammen ligger til grunn for beslutningsenheters valg,
og hvordan de samlede resultater av slike valg kan observeres som tilpasningsfonner innen et område.
Kulturen gir menneskene muligheter til å utnytte visse nisjer på bestemte
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måter, samtidig som den kan vanskeliggjøre eller umuliggjøre utnyttelsen
av andre, selv der hvor ressursene finnes. En hver form for menneskelig
spesialisering i forhold til en nisje (f.eks. intensivt jordbruk) innebærer en
inngripen i økosystemet. I søken etter høyere levestandard og økt produksjon har det i praksis ofte vist seg at befolkningsgrupper har kommet til å
ødelegge sine egne eller andre menneskers livsvilkår. Spørsmålet om nisjenes
bæreevne, hvor stor og hva slags utnyttelse de kan tåle, står her sentralt.
Dette henger igjen nøye sammen med bosettingsforhold, teknologi, samfunnsplanlegging og n1aktforhold. I svært mange tilfeller inntreffer imidlertid erkjennelsen av disse sa1nmenhenger etter at uopprettelig skade er skjedd.
At krisen er reell kan vi daglig se og lese i hungersnØdsreportasjer i avisene,
og FN's ekspertkmnite for 1966 rapporterer at l /7 av jordens overflate er
blitt forvandlet til ørken og ødemark i løpet av siste generasjon.
I en slik situasjon kan antropologisk økologisk innsikt forene seg med
krefter fra andre fag i felles anstrengelser for å skape en hensiktsmessig planlegging. Harris' påvisning av hvilke konsekvenser masseslaktning av kuer
ville ha under rådende teknisk/ økonmniske forhold i India er ett eksempel.
Hvilke sjanser man har til å bli hørt er imidlertid et helt annet spørsmål
son1 ikke skal taes opp her.
Ottar Brox har i sine studier fra Nord-Norge i stor utstrekning benyttet
seg av y5kologisk innsikt i en prosessanalytisk modell, og hans arbeider er
blitt en vesentlig inspirasjonskilde for populismen i Norge. I artikkelen
«Norsk landbruk og verdens 1natproblem» anlegger han et mer globalt perspektiv i den hensikt å vise at norske fiskere og s1nåbrukere har felles interesser n1ed fattige folk i U-landene. lVIens 1nenneskene i den tredje verden
sulter, går størsteparten av verdenshandelen med proteiner fra de fattige til
de rike landene. En konsekvens av dette er at for ekse1npel sauekjøtt produsert på norsk fjellbeite ikke kan konkurrere i pris 1ned flesk produsert på
billig proteinkraftfor laget av blant annet jordnøtter fra Vest-Afrika. De
lave kraftforprisene skyldes for en stor del eiendmns- og maktforholdene i
U-landene, og når norsk landbrukspolitikk favoriserer storproduksjon basert på slikt for bidrar vi denned til å opprettholde elendigheten i de fattige
land, hevder Brox.
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Gregory Bateson fremsetter i sin bok «Steps to an Ecology of Mind» en
sterkt engasjerende teori om menneskenes plass i det globale økosystem.
Han hevder at øko krisen bunner i den kombinerte effekt av tekniske fremskritt, befolkningsøkning og den vestlige verdens feilaktige forestillinger om
samtnenhengen mellom menneskene og deres omgivelser. Disse fundamentale
faktorer utgjør tilstrekkelige betingelser for ødeleggelse av vår verden, samtidig som han hevder at endringer i en av disse vil kunne redde oss. En hver
organisme er en integre1t del av sitt miljØ, og økokrisen er derfor ikke bare
omkring oss, men mellom oss og i oss, sier Bateson.
Jo større befolkning verden haT, jo raskere vokser den, jo fortere gjøres
tekniske oppfinnelser, jo større blir vårt overmot og vår tro på vår makt
over omgivelsene og jo mer fiendtlige blir disse omgivelser. Teknologiske
oppfinnelser har gjort forholdet mellom menneskene og deres omgivelser
stadig mer ustabilt. Det skyldes at vi ikke er i besittelse av den nødv"'ndige
innsikt til å forst:å hvordan de samlede konsekvenser av våre handlinger
virker ødeleggende på økosystemet, eller ikke er i stand til å ta følgene av
en slik innsikt. Naturens egne løsningsmekanismer som hungersnød og sykdom tolereres ikke lenger. Alle våre ad hoc løsninger mislykkes overfor
fundamentale problemer og har i stedet en tendens til å forsterke disse.
Fleksibilitet definert som «uncommitted potentiality for change» er et
sentralt begrep for Bateson. For at et samfunn skal kunne endres fra bunnen
må det bevare sin fleksibilitet. Økologens analytiske dilemma er at han ført
må foreslå løsninger som gir mer fleksibilitet, og dernest må hindre at
sivilisasjonen umiddelbart forbruker denne. Han hevder at patologien i
vår verden skyldes at fleksibilitet forbrukes som respons på stress. Vårt mål
må være å skape et samfunn hvor uerstattelige ressurser bare blir konsumert
i den hensikt å løse økokrisen.
Bateson ser en nær sammenheng mellom samfunnets og sinnets fleksibilitet. En del av de ideer vi tilegner oss gjennom læringsprosessen festner
seg i sinnet. Dette tas som et tegn på at de er sanne eller brukbare, og de
legges dermed uten særlige refleksjoner til grunn for senere handlinger. En
feilaktig erkjennelse kan tilsynelatende fungere adekvat opp til et punkt
hvor truselen om katastrofen blir overhengende. På denne måten hevder
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han at vår sivilisasjon driver mot undergangen med en ballast av ideer som
er skjebnesvanger for menneskene. For Bateson er det imidlertid ingen løsning å gå tilbake til gamle kulturformer. Dette ville bety at vi mistet vår
ervervede visdom og ødeleggelsesprosessen ville dermed starte fra bunnen
igjen. Visdom er nødvendig for å ha innsikt.
Bateson's mål er å legge frem konkrete teorier som planleggere kan dra
nytte av. Den eneste løsning han kan se på økokrisen er å forandre menneskenes holdninger til sine omgivelser, deres overmot, deres «ecology of
mind». Og dette haster, for som han sier: Den skapning som seirer over sine
omgivelser ødelegger seg selv.

Summary
The present article is bas ed on a pro ba ti on lee ture for the degree of
Magister Artium (Ethnography), held in February 1975. The subject set for
this lecture was "What is the effect of the increasing professional interest in
ecosystems on anthropological research, in the light of earlier studies?"
By way of introduction the author defines some of the most important
of the terms which anthropologists qave borrowed from biology, and which
they today employ in ecological analyses. An ecosystem is defined as a biotic
society consisting of a network of mutually dependent organisms within a
restricted area.
1\1an differs from other living organisms in an ecosystem in that he has a
culture. This culture may be interpreted as a "tool" for use in the process of
adaptation to the environment. It enables man to influence actively the
ecosysten1 of which he forms part, and it also provides us with the possibility
of destroying "the balance in nature", to quote biologists. An important
part of rnan's environment is his relationship to other human groups, and
anthropological analysis of ecology may therefore be said to be the study
of _lnan's relationship not only to the natura! conditions for organic life
within a region, but also to other human groups.
The interest in ecosysterns and ecological analysis is a fairly new feature
of anthropology, while the interest in the connection between nature and
culture is considerably older. The article examines the theory ~oncerning
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the connection between cultural and natura! regions in native North America, represented first and foremost by scholars such as Clark Wissler and
Alfred A. Krober, and it attempts to demonstrate some of its weak points.
A parallel theory, similar to that concerned with North America, was
presented by Daryll Forde in England.
Scholars like Julian H. Steward and Leslie White may to same ex tent be
said to represent a turning point as concerns the understanding of the interaction between man and his environment, but the true turning point was
reached only when anthropologists in earnest started to employ in their analyses concepts and knowledge borrowed from animal ecology, adapting these
to their own purpose.
The author examines some such anthropological-ecological analyses, and
attempts to demonstrate the new possibilities thus offered to our understanding of the interaction between man and his environment. Marvin
Harris has given us a new conception of the importance of the Hindu meat
taboo in present-day India, and Stuard Piddocke presents the much discussed
potlatch institution of the Kwakiutl Indians in a new way.
Harris and Piddocke employ ecological analysis in order to explain certain features of a culture; but the ecological studies of Fredrik Barth provide
us with a far more profound understanding of the adaptation of ethnic
groups within a region. This Barth achieves by employing an ecological
method of approximation within a generative model of analysis, making use
of the term niche in this connection, a term defined as the place of a group
in the total environment, its relations to resources and competitors. In "Ecological Relations of Ethnic Groups in Swat, North Pakistan", he presents
in this way an alternative to attempts at defining cultural and natura! areas
of Asia in the same way as those of North America made by, for instance,
Alfred Kroeber and Elizabeth Bacon.
Ottar Brox largely employs ecological knowledge and generative analysis
in his studies of northern Norway, and his work has become an important
source of inspiration of populism in Norway. He also attempts to relate Norwegian agricultural policy to a more global political economic context, showing how we, in this country, by way of our policy help to maintain the dis·
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torted balance of power and ownership in the underdeveloped countries.
The growing professional interest in ecosyste1ns and in the increased
application of ecological analysis 1nay be said to have affected anthropology
in two ways: it is of theoretical significance, and it has also provided new
possibilities for applied research in a world in which the study of the ecocrisis becomes constantly 1nore urgent.
Gregory Bateson aims at presenting concrete theories of practical use to
planners of society, but at the same time his contribution to our understanding of the ecocrisis is of great value. He 1naintains ·that this crisis is due to
the cmnbined effect of technical progress, increase in population, and the
erroneous ideas of the western world regarding the relationship between
man and his environment. Flexibility defined as "tU1COlnn1itted potentiality
for change" is a vital concept for Bateson. A society can be changed fundamentally only if it preserves its flexibility. The ecologi~t is confronted with
an analytical dilemma: first he n1ust propose solutions providing greater
flexibility, and then he must prevent civilization frmn i1nmediately consuming this flexibility. Accm·ding to Bateson, the pathology of our world is the
result of flexibility being consun1ed in response to stress. vVe must aim at
creating a society in 1vhich irreplaceable resources are consu1ned only with
a view to salving the ecocrisis. Bateson sees a dose connection bet1veen the
flexibility of society and that of the human n1ind. The only solution, in his
view, is that of changing people's attitude towards their surroundings, their
hu lnis) their "ecology of min el". And this is a 1natter of urgency for, as he
says: "The creature that wins against its environ1nent clestroys itself."

1Voter
l) A.rtikkelcn er en noe omarbeidet utgaYe a\' en pry)yeforelesning til l\Iagistergraden i
Etnografi. februar 1975. Oppgitt emne for forelesningen \'ar: HYa har den Økende
faglige interesse for v>kosystcmcr bctyclcl for antropologisk forskning sett i faghistorisk
pcrspektiY?
:l) ;\rter som kan le\·e side om side uten [t bery)re hYerandres interesser leyer i et forhold
a\' kommensalismc.
:l) Bl.a. Franz Boas, Daryll Forde, Helen Codere, Ruth Benedict.
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Karl-Dag Vorren

ET POLLENANALYTISK BIDRAG TIL
SPØRSMÅLET OM DET ELDSTE JORDBRUK
I NORD-NORGE
INNLEDNING
Arkeologisk perspektiv
Spørsmålet om når Nord-Norge fikk sin egen bondebefolkning har vært
diskut,e~t. Blant norske arkeologer synes oppfatningene å være delte. Sjøvold
( 1962: 226) mener at det i bronsealderen må ha eksistert nordmenn nord til
Salten, kanskje til Trondenes, men holder muligheten åpen for at sporene
etter dem også kan skrive seg fra handelsekspedisjoner og midlertidige opphold. Det er ikke mulig å finne noe bevis for kontinuitet i bosetning fra
bronsealder til jernalder.
Dette griper inn i debatten om migrasjon/kolonisasjon (dr. Myhre &
Myhre 1972). I denne debatten har Rolfsen (1972) hevdet at man burde
søke opprinnelsen til jordbrukskulturen allerede i mellomneolittikum.
Jord bruksmessig relevante arkeologiske funn fra båtØkskulture:q_ viser en
geografisk sammenhengende utbredelse nordover t.o.m. Tromsø-området
(Simonsen 1956:87). Funnmengden av flintdolker fra senneolittikum er tredoblet siden 1956 (dr. Sitnonsen 1956 og Støren 1975), slik at Simonsens
(1956:95) kart over utbredelsen av flintdolker etc. fra denne tid nå ikke gir
noe dekkende bilde fra den senneolittiske fasen. Det er etter funnenes utbredelse grunn til å tro at en eventuell jordbruksbefolkning kan ha eksistert
så langt som til Nord-Troms (f.eks. Uløy).
De få nordnorske bronsefunn fra bronsealderen har en nordgrense i
Harstad-området.
I eldre jernalder synes det kontinuerlige norske jordbruksareal å ha strukket seg til øyene i Nord-Troms (Sjøvold 1962). Basert på samiske låneord fra
urnordisk og et enkeltfunn i Varanger, kan en kanskje med noen rimelighet
anta at en viss form for jordbruk har eksistert også i Varangertraktene på
denne tiden (Sjøvold 1962:227).
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En må kunne regne med at jordbrukskulturen i løpet av yngre jernalder
befestet og utvidet sin posisjon til kysten av Vest-Finnmark og muligens
med enkelte utlØpere så langt øst som til Varangerfjorden (f.eks. Ekkerøy;
Sjøvold 1974:342).
Fra Andøya i Vesterålen har en (til 1956) ikke registrert noen neolittiske
eller bronsealder-redskaper som skulle kunne settes i forbindelse med jordbrukskultur. Derimot finnes rikelig rned fornminner etter en eldre jernalders jordbruksekspansjon (Simonsen 1970). Et slikt fornminne, et gårdsanlegg, som arkeologisk er datert til folkevandringstid (Hagen 1967, Simonsen 1970) finnes i utmarken til gården Bø på Andøya (fig. l). Tromsø Museum har kjøpt dette området, som består av to teiger kalt Slettan og Bakkan. Gårdsanlegget på Bakkan frembyr bl.a. en tuft etter et 45 m langt hus,
steingjerder og gravhauger, og klassifiseres som en typisk gård fra folkevandringstiden. På Slettan finnes tufter fra middelalderen, men også her
gravhauger fra førkristen tid. Området var derfor forventet å fremvise en
kontinuerlig jordbrukshistorie fra eldre jernalder til våre dager.
Geologi) topografi og klima

Berggrunnen på Andøya består stort sett av «sure» gneisser (Holtedahl 1960).
På NØ-siden av øya finnes et felt med fossilførende Juraavsetninger. Et belte
smn går tvers over øya mellom Dverberg i Øst og Skogvoll i vest består av
kambrosiluriske bergarter. Lenger syd, fra Ase og Bjørnskinn i øst til Bø i
vest, går et belte med gabbrobergarter. Ca. 50 % av landarealet er dekket av
myr med et overflatemønster som oftest veksler mellom høye, av og til smale
tuer og store torvslamhøljer. Myrene ligger for det meste på sandige løsavleiringer på strandflaten (cfr. Osvald 1925). Flere steder finnes kalkholdig
flyvesand, f.eks. ved Ramså og Bleik.
Gabbroen mellom Bjørnskinn og Bø har gitt opphav til en 20-30 cm
dyp forvitringsjord i den lange sydvendte lia hvor både Bakkan og Bjørnskinn ligger. I beitene er dette jordsmonnet en slags lettdrenerende brunjord
som gir grunnlag for enkelte jordbrunnsmessig og lokalklimatisk kravfulle
plantesamfunn. En jordprøve fra et beitesamfunn (S-SV-vendt li ca. 40°
helning) dominert av engkvein og dunhavre viste at innslaget av fosfor var
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Fig. l. Prøvestedets geografiske beliggenhet markert ved et kryss.
(The geographical situation of Bakkan. The sampling spat is designed by a cross.)

svakt, av kalium middels bra. Derimot var innholdet av magnesium meget
stort, noe som til en stor grad må skyldes innflytelse fra havet. pH var forbausende lav (5,2), noe som må skyldes mangel på kalk og s·terk utvasking
av jordsmonnet. Glødetapsprosenten (15,4) må betegnes som normal for
denne typen brunjord.
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Tabell l. jordprøve fra beitemark ved Bakkan (soil sample from pasture at
Bakkan).
P-Al (fosfor)
1,6

mg/100 g tØrr jord
K-Al (kalium)
13

Mg-Ac (magnesium)
140

Fjellene på Andøya ligger stort sett under 400 m. De har avflatede toppplatåer; såkalte palæiske flater (Reusch 1896). I området ovenfor Bakkan
ligger Bøheia, hvis høyeste punkt er 373 m o.h., Ørnlitind 405 m og Brakhamran 522-529 m. Like ved Bakkan og Slettan finnes lave grønne åser
(fig. 2) som p.g.a. skråningsvinkelen langs sidene og overgangen ved basis
minner meget om former man finner i semiaride strøk (Tore Vorren pers.
medd.). En slik terrengmorfologi synes imidlertid å være vanlig på visse
bergarter på VestvågØy, Hadseløy, Langøy og så langt nord som til Vannøy i
Nord-Troms (Vannakammen) og står muligens i sammenheng med langvarig og sterk gjødsling, tråkking og beiting av sauer.
Av kvartærgeologiske undersøkelser på Andøya kan nevnes de geomorfologiske undersøkelser som Undås (1967), Møller & Sollid (1972) og Bergstrøm (1973) har gjort. Marthinussen (1962) har undersøkt strandlinjeforskyvningen ved Ramså.
Klimaet ved Bakkan er vanskelig å interpolere. De nærmeste meteorologiske observasjonsstasjonene er Andenes, 38 km NNØ, Bø på Langøya, 65 km
SV, og Kleiva ved Sortland, 45 km SSV. En nedbørsstasjon finnes i Alsvåg
nær Myre bare 18 km SV. Noen klimaparametre av betydning for kulturvekster og naturlig vegetasjon finnes i tabell 2 (hentet fra Bruun 1967 og
N edbørsiaktagelser i Norge 197 3).
Tabell 2; Klimaparametre fra steder nær Bakkan (Climatic parameters from
stations around Bak kan).

Stasjon
BØ i Vester.
Kleiva
Andenes
Alsvåg
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H.o.h.
7
23
5

lVIid.t.
Obs.per.
Jan.
1941-59 ......::..:1,0..
1958-62 -1,6
1931-60
0,9

Mid.t.
Febr.
-1,5
-1,6
-0,9

Mid.t.
Juli
13,1
13,8
11,3

Mid.t.
Ar
4,7
4,6
4,2

Dager
veg.per.
t~6°

146
145
138

NedbØr
mm/Ar
1100
995
1292

Fig. 2. Bakkan-Slettan-området sett fra veien mellom BØ og SØr-Mjele.
(The pasture hills of Bakkan and Slettan seen from the road between BØ and SØr-Mjele.)

En vil anta at klimaet ved Bakkan mest tilsvarer den type som hersker ved
Bø i Vesterålen og Kleiva. Andenes ligger lokalklimatisk meget utsatt til for
vind fra alle kanter. Den korte avstanden mellom Bakkan og sjøen (1,5 km)
og den gode avskjermingen mot NØ-NV er nok til å skape en markert forskjell i lokalklimaet mellom Andenes og Bakkan. Etter muntlige opplysninger fra en ca. 50 år gammel mann fra Bø (Andøya) ble jordene på Slettan
brukt til åkre frem til 2. verdenskrig. Både korn og rotvekster ble dyrket
der, og avlingene var bedre enn på Bø. Det at åkeren ble lagt til en utmark
ca. l ,5-2 km borte fra gården, tyder på at både edafiske og lokalklimatiske
forhold må ha vært spesielt gunstige.
Osvald (1925) opplyser at det rundt 1920 ble drevet et meget primitivt
jordbruk på Andøya. Mesteparten av det dyrkede areal ble brukt til eng.
Det ble dyrket mest timotei. Der ble også dyrket en del bygg og litt havre.
Rug ble moden i enkelte år, bl.a. på Dverberg i det året Osvald besøkte øya.
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Materialer og metoder. Nomenklatur
Feltarbeid ble foretatt 17 j6 1972 og 27 j7 1974. Torvprøveserien som ble
brukt til pollenanalyse ble innsamlet i 1972 fra en sjakt i en liten, etter alt
å dømme uberørt ombrogen myr Øst for Bakkan, ca. 50 m fra innmarksarealet til jernaldergården. Det ble innsamlet en 1,5 m høy torvsøyle i to
jernrør med diameter 10 cm. De nederste 0,62 m i profilet ble samlet som
punktprøver ved hjelp av Hillerbor. C 14-prøvene er alle skåret direkte ut fra
den sammenhengende torvsøylen i laboratoriet. (Nærmere om metodolo·
giske problemer ved C 14-prøvene i diskusjonen.) Behandling av torvprøvene
for pollenanalyse følger prinsippene hos Fægri & Iversen (1964). Artsliste fra
vegetasjonen, samt enkelte ruteanalyser, ble tatt opp i 1972 og 1974. Nomenklaturen følger for karplantenes vedkommende Lid (1974) og for mosenes

Nyholm (1954-67).
RESULTATER
Vegetasjon
På flatene nedenfor liene finnes en gressdominert vegetasjon. Enkelte løvtrær
finnes spredt: bjørk og silkeselje. De dominerende gressarter er gulaks og
engkvein. Der marken har større fuktighet dominerer sølvbunke. Liene er
delvis tilplantet med gran og lutsigran. I de åpne beitene finnes et mer
tørketålende gressdominert samfunn, som økologisk står nær de mellomeuropeiske hestehavre-samfunnene. Slike kulturpåvirkede samfunn er imidlertid ikke utredet for Norges vedkommende. Her dominerer også gulaks
og engkvein, men vekster som dunhavre og en rekke urter skiller dette samfunnet klart ut fra gress-samfunnet nede på flatene.
Flekker av blåbærlyng og en rudimentær høystaudevegetasjon viser spor
aN to opprinnelige samfunnstyper i beitene: blåbærbjørkeskog (BetuloMyrtilletum) og or-heggeskog (Alno-Padion).
En artsliste fra beitene er gjengitt i tabell 3. Arter som tilhører or-hegge•
skog, en opprinneligere vegetasjonstype, er merket O. Arter som indikerer
beiting, og son1 er kommet inn fra ikke lokale samfunn, er merket B. Arter
som er lokale, men begunstiges av beiting, er merket (B). Mer allment utbredte beiteindikatorer er i kursiv. De øvrige må betraktes som strikt lokale.
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Tabell 3. Artsliste fra beitene ved Bakkan (List of pasture plants at Bakkan)
(S-SV-eksponert li med ca. 30-40° helning, 40-70 m o.h.).
Polypodium vulgare- sisselrot
O Athyrium filix-femina- skogburkne
(B) Drypopteris filix-mas- ormetelg
D.assimilis- sauetelg
Gymnocarpium dryopteris - fugletelg
O :Matteuccia struthiopteris - strutseving
Equisetum arvense- åkersnelle
(B) Juniperus communis- einer
B Allium oleraceum- villauk
O Polygonatum verticillatum - krans konvall
Luzula pilosa- hårfrytle
L.spicata - aksfrytle
B L.multiflora- engfrytle
(B) Anthoxanthum odoratum- gulaks
O Milium effusum- myskegras
B Agrostis tenuis - engkvein
(B) Deschampsia caespitosa- sØlvbunke
D.flexuosa - smyle
B Arrhenatherum pubescens - dunhavre
Melica nutans - hengeaks
B Dactylis glomerata- hundegras
Festuca ovina - sauesvingel
B F.rubra- raudsvingel
F.vivipara- geitsvingel
O Salix coaetana- silkeselje
Betula pubescens - vanlig bjØrk
B Rumex acetosella- småsyre
(B) R.acetosa - engsyre
O Melandrium rubrum - raud jonsokblom
O Trollius europaeus - ballblom
O Actaea spicata - trollbær
(B) Ranunculus acris- engsoleie
Draba incana - lodnerublom
O Viola biflora - fjellfiol
(B) V.canina- engfiol

O Rubus idaeus - bringebær
R.saxatilis - teigebær
Sedum annum - småbergknapp
(B) Fragaria vesca markjordbær
(B) Potentilla crantzii - flekkmure
O Geum rivale- enghumleblom
O Filipendula ulmaria- mjØdurt
B Alchemilla alpina- fjellmarikåpe
A.glomerulans- kjeldemarikåpe
Sorbus aucuparia - rogn
B Trifolium t·epens - kvitklØver
(B) Vicia cracca- fuglevikke
V.sepium - gjerdevikke
B Lathyrus pratensis - gulskolm
O Geranium sylvaticum - sjuskjære
O Anthriscus sylvestris- hundekjeks
Vaccinium myrtillus- blåbær
V.vitis-idaea - tyttebær
B Gentiana campestris- bakkesØte
(B) Polemonium caeruleum- fjellflokk
Myosotis decumbens- fjellforglemmegei
B A juga pyramidal is - jonsokkoll
O Scrophularia nodosa- brunrot
(B) Veronica officinalis- legeveronika
B V.serpyllifolia- snauveronika
Melampyrum pratense- stormarimjelle
M.sylvaticum- småmarimjelle
Euphrasia frigida- fjellØyentrØst
B Plantago major -groblad
O Valeriana sambucifolia- vendelrot
Campanula rotundifolia - blåklokke
Solidago virgaurea- gullris
Gnaphalium norvegicum - sætergråurt
B Achillea millefolium - ryllik
O Cirsium heterophyllum - kvitbladtistel
B Leontodon autumnale - fØllblom

Ved bekken som renner over Bakkan-innmarken finnes mye bekkeblom (Caltha palustris)
og skogstjerneblom (Stellaria nemorum). Et eksempel av den i Norge suboseaniske
planten hanekam (Lychnis flosc-uculi) (Fægri 1960) ble også notert. På haugene nedenfor
Bakkan hersker en skrubbær-blåbær-bjØrkeskog.
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Den lille nedbørsmyra i øst, hvor torvprøvene er hentet fra, er dominert
av tuesamfunn (lyng-torvull-rusttorvmosesamfunn). Et mønster med fastmatter veksler med lave tuer på det sentrale «hØyplanet». Fastmattene domineres av bjønnskjegg. Hist og her i fastmattene finnes fragmenter av mykmatter. Artsinventaret for de tre strukturenhetene:
Tabell4. Vegetasjon på myra hvor torvprøvene ble tatt (Vegetation
of the sampling spat).
Tuevege tas j on
Vaccinium uliginosum
Rhacomitrium lanuginosum
Rhytidiadelphus loreus
Pleurozium schreberi
Cladonia arbuscula
C.mitis
C.rangiferina
Andromeda polifolia
C all una vulg ar is
Empetrum hermaphroditum
Rubus chamaemorus
Cladonia uncialis

Rubus chamaemorus
Cladonia uncialis
Scirpus caespitosus
Eriohorum vaginatum
Drosera rotundifolia
Sphagnum balticum
S.magellanicum
S.rubellum
S.tenellum
Dicranum leioneuron
Cladonia squamosa
Ochrolechia frigida

Fastmattevegetasjon
Andromeda polifolia
Calluna vulgaris
Empterum hermaphoritum

Mykmattevegetasjon
Sphagnum papillosum
S.majus
Carex limosa

Pollenanalytiske resultater
Resultatene er fremstillet i det sammensatte pollendiagram (fig. 3). Takket
være prøvestedets nærhet til jernaldergården er kornkurven tydelig. Den
oppviser fire topper avvekslende med tre bølgedaler. Svingningene i kornkurven er så å si identiske med svingningene i villgress- og syrekurven. Kurven for engsoleie følger også så noenlunde de tre nevnte, etter jordbruksaktivitetens begynnelse. De spredte forekomster av bygg-pollentypen nedenfor 115 on under overflaten faller ikke sammen med noe utslag i de nevnte
tre beiteindikatorer. De kan derfor ikke settes i sammenheng med noen
kulturfase på Bakkan. Det kan dreie seg om innflukt fra nærliggende gårder,
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Bakkan, Bø. Andøya, Nordland.

ca. 30 m a.s.l.
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Fig. 3. Pollendiagram med C14-C.ateringer fra Bakkan.
(Composite pollen diagram with C14-datings from Bakkan, showing a synhronous rise
of different pasture plants and cereals about 1120 ± 8 C14.years B.C.)
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Torvrnose-torv
(St:hag1um pea.t)

og tildels også om forveksling med villgress som strandrug (Elymus arenarius). - Etter de synkrone utslag av korn, syre, villgress og engsoleie, deles
jordbruksutviklingen inn i 3 faser.
l ordbruksfase l:
Det første tydelige synkrone utslag av de viktigste jordbruksindikatorer fall~r sammen med et «hakk» i det eksisterende skogsbilde. Furu og gråor går
frem, bjørk tilbake. Dette nivå er datert til 1120 ± 80 C 14-år f.Kr. (Se diskusjon over C 14-dateringene nedenfor.)
Jord bruks fase l er adskilt fra fase 2 ved gjengroing av skogen (økning i
bjørk, nedgang i or og furu), samt nedgang i alle jordbruksindikatorer. Det
er sterkt utslag av en ukjent soleieart, myr hatt (Comarum pal us tre)) hekkeblom og stjerneblom (Stellaria) trolig S.nenwrum). De fleste av disse artene
begunstiges av rikelig med overrislingsvann som er sterkt oksygenholdig og
fører mineralpartikler. Furupollenandelen synker mot et absolutt minimum.
Samtidig med dette minimum begynner den sammenhengende kurve for
fjernfluktpollen av gran, og jordbruksaktiviteten gjenopptas.
Vi går over i
lordbruksfase 2:
Dens begynnelse er datert med 3 C 14-dateringer av hvilke T-1912 A, 410± 110
C 14-år f.Kr. synes å være den mest pålitelige. Jordbruksindikatorene og særlig bjørkens ekspansjon tyder på opphør av jordbruksaktivitet mellom fase
1 og 2. Også mellom fase 2 og 3 synes virksomheten å være minimal, men
bjørkeskogens gjenvekst er ikke så sterk som mellom fase l og 2.
l ordbruksfase 3

begynner med et sterkt oppsving i alle jordbruksindikatorer. Innslaget av
brennesle tyder på at husene ikke kan ha ligget langt unna, eller på at jordbruksaktiviteten har vært meget høy. Fasen er m.h.t. kornkurven delt i to,
og dette bruddet er datert til ca. 1640± 100 C 14-år e.Kr. (se diskusjonen om
C 14-dateringene nedenfor). Dateringen gjelder også et omslag i torven fra
forholdsvis sterkt omdannet torvull-torv, til lite omdannet torv rik på
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Sphagnum papillosum og S.magellanicum. Samtidig skjer også en sterk
økning i halvgress-kurven, hvilket alt tyder på økning i humiditeten. Bjørk
øker mot nåtid bortsett fra en liten tilbakegang like etter begynnelsen av
den siste korndyrkningsfasen.

DISKUSJON
Diagrammets utsagnsverdi
Pollensummene som ligger til grunn for prosentutregningen av de enkelte
pollen- og sporeslag er i gjennomsnitt 408 treslagspollen (AP) og 1008 pollen
totalt (AP+ NAP). Sydskandinaviske forskere bruker vanligvis 1000 til 2000
treslagspollen som basissumm'er i pollendiagrammer som beskjeftiger seg
med ettersporing av jordbruksutviklingen. Den forventede fordeling av de
enkelte pollenslag er binomial, hvilket medfører at jo lavere basissummer
som benyttes, jo usikrere er den kalkulerte representasjon særlig i lavprosentige pollengrupper i forhold til den reelle. Dette betyr at f.eks. deldiagrammet over brennesle, burot, groblad og tungras er for upålitelig til å
bygge noen slutninger over. Derimot vil såvidt høyprosentlige kurver som
den for villgress være pålitelige. Imidlertid kan ikke sydskandinaviske forhold være avgjørende når vegetasjonshistorien på Andøya skal vurderes.
For det første er sammensetningen av vegetasjonen enklere enn i SydSkandinavia; dette gjelder spesielt m.h.t. treslagene. Dernest er trolig treslagenes pollenproduksjon lavere, som en følge av det kjølige maritime
klima. Dette er ikke tilstrekkelig undersøkt, men er forfatterens subjektive
oppfatning etter erfaring med både kyst-, innlands- og fjellsedimenter. Oppfatningen stØttes i noen grad av total-diagrammet, som viser at treslagspollenet sjelden overstiger 50 % av den totale pollensum, selv med skog som
dominerende vegetasjonstype i de nærmeste omgivelser, ja også på selve
prøvestedet. Dette innebærer at f.eks. 100 treslagspollen på Andøya vil kunne
representere vegetasjonen forøvrig like godt som, la oss si, 200 AP gjør det
i Danmark. Lave basissummer kan også oppveies av l) nær beliggenhet av
prøvestedet i forhold til den gård hvis jordbrukshistorie ønkses undersøkt,
og 2) kort avstand (< 5 cm) mellom de analyserte strata. I det foreliggende
tilfelle er prøvestedets beliggenhet neppe optimal, selv om avstanden til
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selve tunet er tilfl:edsstillende En kantskog langs bekken og i myrkanten har
trolig alltid eksistert. Denne har da skjermet for polleninnflukt fra åker og
tun. Åkrene har nok dessuten for det meste ligget på Slettan, hvilket øker
avstanden til prøvestedet opp til ca. 300 m for korn og andre åkervekster.
Et eksempel fra den nåværende Harstad by, fra Samamyra ca. 150 m SSØ
for Sama gårdshaug, viser betydningen av kortest mulig avstand mellom
tunjåker og prøvetagningsstedet (fig. 4). Området like inntil Samamyra har
på alle kanter vært uvanlig rikt på bruksenheter, som har skiftet i størrelse
og antall opp gjennom tidene (R. Berthelsen pers.medd.). Jordbruksaktiviteten har derfor vært vedvarende og intensiv. Diagrammet fra Samamyra
viser et lag med grus mellom 13 og 16 cm under overflaten, som hadde en
vegetasjon av høye stauder (vendelrot, brennesle, mjødurt, høymole) og gras
(strandrør). Dette humusholdige gruslaget er datert til 1295 ± 130 C14-år
e.Kr. (GX-3821). Det daterte skiktet ligger så langt opp mot overflaten at
det må inneholde meget yngre karbon fra levende planterøtter osv. DateTingen er derfor ganske sikkert altfor ung, men gir et bevis på at det angjeldende
lag ikke er fra den aller seneste tid. Under gruslaget er det ca. 44 cm urtetorv med et meget sparsomt innhold av pollen (ofte sterkt korrodert). Der
finnes ingen sikre spor av åkerbruk.
Sammenligner man så diagrammet fra Bakkan med diagrammet fra
Samamyra, er det iøynefallende at ugresset lin bendel (Spergula arvensis ))
som er så vanlig i kornåkre, finnes på Samamyra, men ikke ved Bakkan.
Dette, og de høye kornpollenprosentene, tyder på at åkrene ved Bakkan har
ligget lengre unna enn de på gårrden Sama (Øvre Sama). Av ugress som
helst finnes konsentrert rundt bebyggelsen, slik som brennesle og høymole,
finnes på Samamyra langt høyere andeler enn på Bakkan. Dette indikerer
sterkt at antagelsen om en kantskog, som har virket som et filter, er riktig.
Avstanden mellom Bakkan jernaldergård og prøvestedet der er kortere enn
avstanden mellom Sama gårdshaug og prøvestedet på Samamyra. En interessant observasjon fra Samamyra er at rug er så sparsomt representert i dette
området hvor den har vært dyrket. Rug har f.eks. vært dyrket på den tidligere
sysselmannsgården Harstadhamn hvis marker strekker seg fra Samamyra og
ca. 500 m ned til sjøen. Rugåkrene må ha ligget på denne strekningen i en
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Fig. 4. Pollendiagram fra Samamyra i Harstad som viser representasjonen av endel
tun-, eng- og åkerugress under nesten optimale avsetningsforhold.
(Composite pollen diagram from Samamyra in the town Harstad, some 70 km east of
Bakkan, showing the representation of some apophytes and farming indicators under
nearly optimal sedimentation conditions).
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sektor ØSØ-SØ. Nettopp fra denne kanten kommer vindene under godværsperiodene om sommeren, når blomstringen inntreffer. Rug er den
eneste vindbestøver blant kornslagene våre, de øvrige er selvbestøvere. Dette
innebærer at pollenproduksjonen er mye større hos rug enn hos annet korn.
Selv om rugåkrene i området Sama-Harstadhamn bare har utgjort l /20 av
det samlede åkerarealet (cfr. Folketellingen 1845) og tidvis sikkert mindre,
tyder resultatene fra Samamyra på at rugens evne til pollenproduksjon i
disse marginale trakter ikke kan være den samme som i de sentrale rugområdene. Trolig må man regne selv så små mengder som 0,2-0,6% av
total-pollensummen (1-3 pk. pr. normalspektrum) som indikative for rugdyrking i området, især hvis de danner en mer eller mindre sammenhengende kurve. På den annen side kan faren for fjerntransport aldri utelukkes
ved så liten representasjon. Det ene rugpollenet som er konstatert i jordbruksfase 3 på Bakkan, kan etter dette godt tyde på en viss rugdyrkning, men
altså like godt være fjerntransportert fra Syd-Skandinavia.
Når en myr ligger så like inntil en gård, som Bakkanmyra, vil det også
reise seg spørsmål om hvorvidt menneskelig virksomhet direkte eller in,.
direkte kan ha ført til brudd (hiatus) i lagfØlgen ved f.eks. brenning, torvtekt, gangveier eller husdyrtråkk. En hiatus er ikke alltid lett å konst(!tere,
men avsløres som regel ved brå forandringer i både torvlagfølgen og pollenbildet. En slik kan muligens konstateres ved begynnelsen av l. jordbruksfase på Bakkan. Torven går her over fra skogstorv til torvmose-torvulltorv.
C 14-dateringen av skogs torvens øverste skikt (T-1635) gav 1120 ± 80 f.Kr., og
av torvmose-torvulltorvens nederste skikt (GX-3728) gav 800 ± 125 f.Kr. Prøvene ble skåret ut som ett stykke og delt i to deler horisontalt. Sett på bakgrunn av dateringskomplekset T-1912 A, T-1912 B og T-1913 er det høyst
sannsynlig at GX-3728 er for ung (se nedenfor). De skarpe pollenutslagene
kan lett forklares ut fra forandringene som har skjedd ved rydningen. Forandringen av torvlagfØlgen fra skogmyr til åpen næringsfattig myr kan forklares ved at klimaforbedringen på denne tiden har ført til uttørring av
skogmyra, og deretter innvandring av tørketålende myrvekster, som torvull.
Denne planten bidrar også til et omslag i næringsgraden, som har ført til uttynning av bjørkeskogen, og overgang til lyng-torvmosevegetasjon med torvull.
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Fig. 5. Revidert pollendiagram fra Deggemyra, HofsØy på SØr-Senja med en ny
C14-datering (GX-3822) (cfr. Vorren 1973).
(Composite pollen diagram from Dcggcmyra on the island of Senja, some 60 km distant
from Bakkan, showing a pine advance about 1005± 140 C14_ycars B.C. Note traces of
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C 1 "-kronologi og dendrokronologi

Blant flere andre har Ralph & al (1973) gjort et banebrytende arbeid ved
etableringen av en C14-datert årring-kronologi på materiale av den kaliforniske furuarten Pinus aristata. Denne årringkronologien strekker seg nesten 7500 kalenderår tilbake i tiden. Som bl.a. Renfrew (1971) og Tauber
( 1972) har påvist, fører dette for arkeologiens vedkommende til gjennomgripende forandringer i tidsskalaen. Tidlig neolit:tikum begynner etter dette
i Danmark som i det øvrige Mellom-Europa ca. 4200 kalenderår f.Kr. Mellomneolittikum kan henlegges til 3000-2500 f.Kr., mot før 2500-1900 f.Kr.
Tidsgrensen mellom senneolittikum og eldre bronsealder er visstnok ikke
helt klar. Men Tauber (1972) har dateringer fra senneolittikum i Danmark
som gir 1850 kalenderår f.Kr., og Bjørn Myhre (Univ. i Bergen) har en datering fra en eldre bronsealders gravhaug i Etne, Hordaland, på 1380 ± 80 C 14år f.Kr. hvilket gir 1710 kalenderår f.Kr. (Nydal & al. 1972).
Dateringen av det store senneolittiske «indre landnåm» på Østlandet
(Hafsten 1956 og 1974) må heretter legges til ca. 2200-2100 kalenderår f.Kr.
(cfr. Gulliksen 1974). Berglunds (1969) forskjellige jordbruksekspansjoner i
Syd-Skandinavia må også korrigeres. Den eldste av disse, den tidlig neolittiske landnåmsperioden, må ha funnet sted allerede mellom ca. 3900 og 3000
kalenderår f.Kr.
Tabell 5. C 1 "-dateringer i det foreliggende arbeid
(C 1 4-datings of the present work).
Egen betegnelse
på dateringen
Bakkan I
Il al
Il a2
Ilb
Ill
IV
Deggemyra IV
Samamyra I
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Lab.-kode
GX-3727
T-1912A
T-1912B
T-1913
GX-3728
T-1635
GX-3822
GX-3821

C14-dat. B.P.
310 ± 100
2360±110
2530± 190
2050± 120
2750 ± 125
3070±80
2955± 140
655 ± 130

Korrigert
datering
(Calendar-years)
1540 ± 110 e.Kr.
575 ± 120 f.Kr.
690 ± 200 f.Kr.
125 ± 130 f.Kr.
970 ± 135 f.Kr.
1400±90 f.Kr.
1255 ± 150 f.Kr.
1300± 140 e.Kr.

Merknad
Cl3-korrigert
Lite materiale
C13-korrigert

Dessverre er ikke den dendrokronologiske korreksjonen det eneste problemet ved en C 14-datering av organogene sedimenter, og da spesielt torvavsetninger. Tidligere er nevnt forholdet mellom T-1635 og GX-3728. Det
er 1nange tilfelle i litteraturen hvor datering av to inntil hverandre liggende
torvlag gir stor aldersforskjell, særlig ved datering av såkalte rekurrensflater
i myr (Overbeck & al. 1957, Schneekloth 1968, Lundqvist 1962). Det samme
er altså tilfelle med de to nevnte dateringer, som kommer ut med en aldersforskjell på 320 C 14-år tiltross for at de utgjør to horisontale halvdeler av en
og sam1ne prøve. Dette problemet kan belyses av dateringskomplekset Bakkan Il. Det er en kjensgjerning at visse myrplanter kan ha et temmelig
dyptgående rotsystem, ofte langt under det nivå der oksygen ennå finnes.
Dette gjelder bl.a. torvull (Eriophorum vaginatum) som ikke bare har dyptgående røtter og birøtter, men også en betydelig rotmasse. Noenlunde det
samme gjelder for en annen viktig plante på myra, bjønnskjegg (Scirpus
caespitosus) og tildels også enkelte lyngarter og molte. Alle disse plantene
er karakteristiske for myr-vegetasjonen på Bakkanmyra etter rydningen. Det
kulturpollenholdige torvlag er bare 1,15 m tykt. Følgelig må der ha eksistert rikelig med muligheter for forurensning fra yngre røtter. Denne forurensningen kan måles i tid ved at man gjør 3 målinger av fraksjoner av en
og samme prøve. Mosene som avleires har nemlig ikke rØtter, og gir derfor
en meget eksakt alder dersom de kan skilles ut av prøven. Dette kan gjøres
grovt ved å dele prøven i to fraksjoner: en del for planterester mellom 0,06
og 0,5 mm (hovedsakelig moseblader og - fragmenter) og en del med
planterester over l mm (hovedsakelig trevler og røtter). En del av prøven
bør dateres ubehandlet. I det foreliggende tilfelle ble ingen slik kontrollprøve datert. Men forskjellen mellom mosefraksjonen (T-1912 A) og rot/
trevlefraksjonen (T-1913) er i historiske år 450 år. Dette antyder hvilken
farlig feilkilde forurensningen av yngre røtter er i slike torvtyper som torvull-torv. Nå inneholdt T-1912 A en temmelig ren Sphagnum fuscum (rusttorvmose)-torv, mens T-1913 hadde mer vedrester enn halvgressrester. I vekt
utgjorde T-1913 anslagsvis 10% av tørrvekten av T-1912 A og mer enn halvparten var vedrester av lyng, dette er nok til å forskyve alderen på en ubehandlet prøve betydelig.
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Etter forslag fra lab.sjef Gulliksen ble også humussyrene i T-1912 ekstrahert og datert for seg selv (T-1912 B). Materialet viste seg å være utilstrekkelig, men resultatet viser den motsatte tendens av hva man forventer, nemlig
at humussyrefraksjonen er eldre enn mosefraksjonen. Humussyrene bør forventes å felles ut nedover i lagene, slik at de derfor skulle være yngre enn
mosene. Imidlertid er feilmarginen så stor at det er en viss mulighet for at
begge prøvene kan være av samme alder. Dette antyder kanskje at humussyrer i slik myr ikke utgjør noen stor forurensningsrisiko.
Klimautvikling) bosetning og jordbruksaktivitet på Bakkan
Samtidig med jordbruksaktivitetens begynnelse på Bakkan skjer der en forandring i forholdet bjørkjfuru. Furu øker og danner en markert topp under
jordbruksfase l. Det samme gjelder gråor. Disse trekk kan tolkes som utslag
av rydning av beiter og åkerland, som har gått ut over bjørkeskogen. Gråor
og furu blir derfor bedre representert. Andre pollendiagrammer med dateringer rundt 1000 C 14-år f.Kr. viser imidlertid at forandringen i skogsbildet
henger like rnye sammen med en klimaforbedring som har funnet sted
under dette tidsrom. Først og fremst kan en vise til diagrammet fra Hofsøy
på S-Senja (fig. 5) ca. 60 km ØNØ fra Bakkan (Vorren 1973). Det foreligger
nå en ny datering av en furuekspansjon, som ble feiltolket og feildatert i
nevnte publikasjon. Dateringen, GX-3822, viser at furuekspansjonen faller
sammen i tid med den som skjer i rydningsfasen på Bakkan. Interessant er
at det også i Hofsøy-diagrammet er spor av jordbruksaktivitet på denne
tiden.
Også på Værøy (Griffin 1975) i Lofoten, er denne klimasvingning merkbar i pollendiagrammene. På Værøy arter den seg som en markert nedgang
i bjørkepollen-andelen, og en fremgang for lyngvekster. Dessuten opptrer et
l cm tykt sandlag i de undersøkte sedimentene fra denne perioden. Samtidig inntreffer en økning i syre- og villgresskurven, noe som kan antyde en
jordbruksaktivitet også her. Et vedlag (bjørkestubber og -stammer) like under denne brå forandringen i skogs bildet er datert til 1130 ± 80 C 14-år f.Kr.
Et viktig bidrag til forståelse av klima- og jordbrukshistorien i dette tidsrom
synes Lillealter (1972) å ha levert. Hun har særlig konsentrert seg om vege188

tasjonshistorien på Frostahalvøya i det sentrale Trondheimsfjords-området.
De første innslag av Cerealiapollen faller sammen med en alme-nedgang
og er datert till060 ± 120 C 14-år f.Kr. (T-1135).
Også i Valldalen i Hordaland, en fjelldal i 700 m høyde, har Hafsten
( 1965) funnet en jordbruks fase hvis begynnelse er datert til l 030 ± 95 C 14-år
f.Kr. (T-448).
I Umeåtraktene i Nord-Sverige har Huttunen & al. (1973) funnet en tidlig
kulturfase ca. 8-900 C 14-år f.Kr. Her skjer et omskifte fra bjørk-furuskog til
furu-granskog i samme tidsrom. Den er først fulgt av en økning i furu- og
gråor, men disse treslagene faller siden raskt ned på en meget lav prosentdel. Dette kan tolkes som at graninnvandringen begynner under en klimaforbedring, men forsterker sin posisjon ytterligere under et påfølgende
klimaomslag. Overgangen fra tjernsedimenter (dy) til telmatisk Sphagnumtorv, støtter tanken om et omslag fra tØrt til fuktig klima noe etter de
første spor av jordbruk (bl.a. hvetepollen).
I SV-Finland synes det tidligste jordbruk å kunne dateres til bronsealder
(Vourela 1975). Disse data tyder på en omfattende jordbruksekspansjon,
særlig mot de marginale korndyrkningsområdene. Ekspansjonen skyldes uten
tvil en markert klimaforbedring, som må ha vart i flere hundre år og tilsvarer en st0r del av eldre sydskandinaviske bronsealder.
Ved Bakkan, hvor klimaer ikke er så ekstremt oseanisk som i Ytre Lofoten, har bjørkeskogen åpenbart større foryngelsesevne. Mens skogen i Ytre
Lofoten etter hvert forsvinner p.g.a. kombinert virkning av menneskets
virksomhet og klimaets (stort sett) gradvise forverring, har det på Bakkan
frem til i dag alltid vært en konkurranse mellom den åpne beitemark og
den sluttede skog.
Den brå tilbakegang i jordbruks- og beiteaktiviteten i slutten av jordbruksfase l, faller sammen med en midlertidig økning i representasjonen av planter som foretrekker mark med sterk overrisling og nedslamming. Det er
mulig at en her står overfor den samme klimatiske begivenhet som Nordhagen (1933) nevner fra saltgruvene i Hallstatt i Østerrike. Gruvene ble
ødelagt av «Voldsomme vannkatastrofer» ved overgangen til yngre Hallstatttid ca. 850 f.Kr., og siden ikke tatt i bruk før 1311 e.Kr.
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Etter gjenveksten av bjørk å dømme, samt nedgangen i de viktigste jordbruksindikatorene, har Bakkan vært fullstendig nedlagt som gård i en tid
før 5-600 f.Kr. Dateringene T-1912 A og B, som markerer begynnelsen av
keltisk jernalder, eller snarere slutten av yngre sydskandinaviske bronsealder, og innledningen til kanskje den alvorligste klimadepresjon etter istiden (ved siden av 1600-tallets «lille istid»), faller overraskende nok sammen
med gjenopptagelsen av jordbruket: innledningen til jordbruksfase 2. Dette
kan bare forståes, eller tolkes, ut fra de lokalklimatisk relativt gunstige forhold som hersker ved Bakkan. Stedet må ha fremstilt seg som et slags
refugium for mennesker fra mer utsatte strøk i nærheten. Forholdene for
vellykket kornavl er her opti1nale for området.
Karakteren av klimaforverringen i keltisk jernalder har vært diskutert.
En kan peke på at både i Bakkan- og Hofsøydiagrammet når furu et minimum på denne tiden. At fjernfluktpollen av gran samtidig øker, kan skyldes
at den stedlige vegetasjonen her har meget lav pollenproduksjon. Gran vil
derfor manifestere seg sterkere. Sin~n (1961 har vist at der eksisterer
god positiv korrelasjon mellom furuens vekst og foryngelse og høye julitelnperaturer. Også en fase med relativt god representasjon av skrubbær
(Corn'Lls suecica) er representativ for perioden i begynnelsen av jordbruksfase 2 på Bakkan. Skrubbær indikerer fremgang for en maritim bjørkeskogstype som er vanlig på podsolert mark. Dette står i sammenheng med
Nordhagens (1933) oppfatning av denne klimasvingningen: Det skjedde en
oseanisering av klimakarakteren, slik at somrene ble kjøligere og kortere,
og den kritiske fasen for den primitive bonde, «vårknipa», ble forlenget.
Kli1naks i jordbruksfase 2 på Bakkan representerer trolig romersk jernalder og muligens også folkevandringstiden. Det er i form av torvavleiringer
særdeles komprin1ert. En økning av moldjordvekster som gråor, mjødurt,
vendelrot og storbregner, viser at det må ha funnet sted en klimaforbedring,
on1 enn neppe så markert som i tidlig middelalder-høymiddelalderen.
Henimot jordbruksfase 3 inntreffer en nedgang i andelen av gråor, bregner og de fleste jordbruksindikatorer. Lokalt på myra (prøvestedet) skjer en
overgang til en 1ner lyngdominert vegetasjonstype, hvor også molte går
tilbake. Skiftningene i vegetasjonen kan alle være av lokal art (suksesjon)
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og behøver ikke å skyldes bakenforliggende klimatiske årsaker. Det er
imidlertid nærliggende å tenke seg en svingning mot et mer thermisk kontinentalt klima. Trolig har Bakkan også en tid før jordbruksfase 3 vært
forlatt.
Fase 3 er den mest intensive. Den høye andel av or og jordbruksindikatorer må tolkes som tegn både på høy jordbruksaktivitet og et gunstig klima.
Fasen er m.h.t. kornkurven delt i to. De strata som ligger nær oppunder
denne delingen inneholder bl.a. mye mjødurt, og et 2. maksimum av røsslyng, noe som antyder at klimaoptimum i fase 3 er å finne her .. En står
kanskje her overfor den klimaforbedring som fant sted i løpet av tidlig
middelalder og høymiddelalderen, og som i Europa ellers er vel kjent (Lamb
1966, Rudloff 1967, Brooks 1970). Det etterfølgende midlertidige opphør i
kornkurven i jordbruksfase 3 faller sammen med et omslag til fuktigere og
dårligere omdannede sedimenter, samt sterk økning av de hygrofile halvgress (Cyperaceer), og er C 14-datert til 1640± 100 C 14-år e.Kr. (GX-3727). På
bakgrunn av resultatene fra dateringskomplekset T-1912 og T-1913, kan det
være fristende å tenke seg at opphøret i korndyrkningen skyldes Svartedauen.
Men torven som ble datert, var relativt ren Sphagnum papillosum-(vortetorvmose)-torv. Det er vel kjent at det på det tidlige 1600-tallet inntrådte
en markert klimaforverring med mange uår (Siren 1961, Rudloff 1967, Lamb
1966, Fjærvoll 1961, Vorren 1972). Fjærvoll (1961) har regnet ut at den
lokale korndyrkningen i Nord-Norge på denne tiden bare dekket ca. 10%
av kaloribehovet hos befolkningen i landsdelen. - En forbigående intensivering av jordbruket på Bakkan synes å ha funnet sted opp mot nåtid.
Havren ble tydeligvis introdusert på et meget sent tidspunkt, dersom dateringen (GX-3727) stemmer. At området hele tiden har vært i bruk som
beitemark, skyldes sannsynligvis et stabilt og tallrikt sauehold på de nærmeste gårdene.
Regional vurdering av spørsmålet tidlig jordbruk iNord-Norge
nord for Vestfjorden
Det tilgjengelige materiale av mellomneolittiske artefakter (Rolfsen 1972,
Simonsen 1956) som kan settes i forbindelse med en jordbrukskultur, virker
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for Nord-Norges vedkommende noe tynnere enn f.eks. i Hordaland (Bakka
& Kaland 1971). Forskjellen mellom de to nevnte områder er imidlertid

langt mer påfallende hva angår senneolittiske artefakter. Om en eventuell
mellomneolittisk jordbruksekspansjon i Hordaland sier Bakka (Bakka &
Kaland 1971:4) at den er noe usikrere enn i Øst-Norge og på Jæren, men
konkluderer med (op.c.: 17) at utbredelsen av mellom- (og sen-)neolittiske
artefakter stemmer overens med jordbrukets utbredelse i fylket og avviker
sterkt fra utbredelsen av subneolittiske funn. Avviket tolkes som en overgang fra fangst- til jordbruksøkonomi. Særlig båtØksene og de tykknakkede
stenøkser i Nord-Norge synes knyttet til typiske kulturlandskap, mens flintsakene synes lokalisert til periferien. Funnmengden av tykknakkede stenøkser i Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen var i 1956 (Simonsen 1956)
19, i Hordaland 36 pr. 1971 (Bakka & Kaland 1971); båtøkser hhv. 4 og 5.
Etter forfatterens mening gir denne arkeologiske bakgrunn en viss opptnuntring til fortsatte pollenanalytiske ettersporinger av et evt. mellomneolittisk jordbruk i Nord-Norge. En kan nevne de tidlige polleninnslag
av kornpollen-typen i Bakkandiagrammet. De nærliggende gårdene Bø,
Bjørnskinn og Åse peker seg ut som fremtidige undertsØkelseslokaliteter.
På bakgrunn av det arkeologiske materialet bør en også ta med egnede lokaliteter i Nord-Troms i en evt. regional undersøkelse.
Selv om en revisjon av det arkeologiske materialet vil kunne føre til et
noe rikere materiale fra senneolittikum, er det tydelig at det i Nord-Norge
ikke har vært en ekspansjon av det omfang en har f.eks. i Hordaland. Trolig
har et 1ner betydelig landnåm skjedd under den påviste gunstige klimasvingning i eldre sydskandinaviske bronsealder.
Riktignok eksisterer uhyre få bronsealderfunn i området. Men andre
arkeologiske indisier bør også vurderes. Et par helleristningsfelter kan gi
et visst perspektiv på klimaforbedringens innvirkning på utvidelsen av jordbruksarealet. Bukkhammerenfeltet ved Tennes i Balsfjord inneholder mest
jaktristninger fra bronsealder (Silnonsen 1958), 1nen også «korn tegn», slange
og skålgrop. - Etter en subjektiv vurdering av beitelandskapets utbredelse
i Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten, virker det som om to nisjer eksisterer. Den ene kan lokaliseres til skipsleia og de ytre øyene. Den andre til
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fjordbunnene. Dette kan indikere høy alder også på de indre fjordbygder.
Favorisering av bestemte driftsformer kan dog også ha begunstiget denne
landskapstypen. Spørsmålet om den gunstige klimasvingning kan ha skjøvet
grensen for bronsealderens jordbrukskultur enda lenger nord, er et interessant problem - ikke minst av palaeoklimatologiske grunner. Den merkelige
helleristningen ved Gåshopen på Sørøya i Finnmark (Simonsen 1958) kan
muligens tas til inntekt for en slik arbeidshypotese.
Forfatteren ønsker å rette en takk for hyggelig bistand til Steinar Gulliksen, NTH, Trondheim, Reidar Berthelsen, Olav Sverre Johansen, Brynhild
Vorren, Tore Vorren og Dag Olav Øvstedal, alle Univ. i Tromsø; Julie Lillealter, Bodø Lærerskole og Kersti Griffin, Univ. i Oslo.

Summary
C 14-datings and a pollen diagram from Bakkan on Andøya l5°3l'E, 69°0l'N)
suggest that farming culture was introduced there around 1400 calendar
years B.C.
The author maintains, on the background of the present work and different other sources, that an extensive landnåm seems to have taken place in
the peripheral parts of the Scandinavian agricultural area, during a climatic
amelioration at that time.
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Inger Marie Holm-Olsen

NOEN GRAVFUNN FRA VESTLANDET SOM
KASTER LYS OVER VIK.INGTIDENS KVINNEDRAKT

Av de vikingtids gravfunnene fra Vestlandet som inntil mars 1971 var innkommet til Historisk Museum i Bergen, er det 25 som inneholder tekstiler1 •
20 av gravene er kvinnegraver, tre er dobbeltgraver og to er mannsgraver.
Ialt inneholder disse 25 gravene 417 fragmenter av bruksstoffer eller «metervare», de fleste ganske små. I den alt overveiende delen av tekstilene er
råmaterialet ull, bare 10 små fragmenter er av plantefiber, antakelig lin.
De l O tekstilfragmentene av lin er fra fire forskjellige gravfunn.
,Alle de 417 tekstilfragmentene kommer fra ganske tynne og lette stoffer
som det er rimelig å anta utgjør rester av drakt. Felles for stoffene er at
trådene i det ene trådsystemet ligger tettere enn i det andre. Trådtettheten
i det tetteste trådsystemet varierer mellom 7 og 54 tråder pr. cm, i det
åpnere trådsystemet mellom 3 og 24 tråder pr. cm. Bindingstypen er toskaft og firskaft. Av firskaft finnes diagonalkypert, spisskypert og ringvend. Mest tallrike er stoffer i diagnonalkypert og ringvend, toskaft finnes
mer sparsomt og spisskypert er det bare tre eksempler på. Alle stoffene har
entrådet garn i begge trådsystemene. Fem fragmenter har S-spinning i det
ene trådsystemet og Z-spinning i det andre, de øvrige har Z-spunnet garn
både i renning og innslag.
Av de 25 gravfunnene med tekstiler, er det ni 2 som inneholder fragmenter
som er videre bearbeidet. Alle disse fragmentene er av ull, og alle kommer
fra kvinnegraver. Bearbeidingen omfatter fall, sting, påsydd snor, hempe og
plissering. Sting og sømmer er utfØrt med totrådet Z-spunnet, S-tvunnet
garn.
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Fig. l. Vevd begynnelseskant med påsydd snor.
B 10720 Sandanger, .Møre og Romsdal. Foto: Reidar Bertelsen.
Fig. 2. Fall med påsydd snor. B 10772 Sandanger, :Møre og Romsdal.
Foto: Reidar Bertelsen.
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Fall. Fig. 2-4.
Fall finnes på ialt 16 fragmenter fra åtte av de ni gravfunnene. Bare B 6483
Svingeseter inneholder ikke eksempler på fall. Det forekommer på stoffer
av alle fire typer binding. Tøyet er alltid brettet inn to ganger, slik at selve
fallen består av tre lag stoff.

Sting.
Sting finnes på seks fragmenter, ett fra hvert av funnene B 6483 Svingeseter~ B 8000 Grødes, B 9060 Hoppers tad, B 950 l Bø, B l 0720 Sandanger og
B 10772 Sandanger. Bindingstypene er diagonalkypert, spisskypert og ringvend. Stingene består av løse tråder og løkker uten noe bestemt system, og
deres funksjon er derfor vanskelig å fastslå.
Påsydd snor. Fig. l og 2.

Dette finnes på fire ringvendfragmenter fra funnene B l 0720 Sandanger
og B 10772 Sandanger. Snorene er av to typer. Den ene typen, som er repTesentert ved to fragmenter fra B 10720, er flettet av flere tråder (fig. 1). Den
synes å tilsvare D 4 i Birkamaterialet (Geijer 1938, 128 og Taf. 5:6). Den
andre' typen, representert ved ett fragment fra B 10720 og ett fra B 10772,
har en kjerne av flere tråder, om denne kjernen er det viklet en ny tråd.
(Fig. 2.) Typen tilsvarer D 2 fra Birka (Geijer 1938, 128 og Taf. 6:7).- Snorene finnes fastsydd til henholdsvis sidejare, vevd begynnelseskant og fall.
HemfJe. Fig. 3-5.
l\1aterialet inneholder fire hemper. Alle er fra B 10720 Sandanger. Tre av
hen1pene er av diagonalkypert, de består av flere lag sammenbrettet og samn1ensydd stoff. Den ene hempen er nå løs, de to andre er sydd fast til hvert
sitt stoffstykke. Av de to siste er den ene sydd fast til et stykke av samme
sort stoff, den andre er sydd fast til et ringvendstoff. Hempene tilsvarer dem
Agnes Geijer har påvist i Birkamaterialet, og som hun bruker som et av
utgangspunktene for sin rekonstruksjon av kvinnedrakten (Gejer 1938,

138-156).
Den fjerde hempen er helt gjennomtrukket av rust og derfor vanskelig å
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Fig. 3. Hempe. B 10720 Sandanger, :Møre og Romsdal.
Foto: Reidar Bertelsen.

Fig. 4. Hempe. B 10720 Sandanger, l\fØre og Romsdal.
Foto: Reidar Bertelsen.
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Fig. 5. Hempe. B 10720 Sandanger, Møre og Romsdal.
Foto: Reidar Bertelsen.

analysere (fig. 5). Det er imidlertid klart at den ikke, som de andre, består
av et sammenbrettet stoffstykke. Muligens er den laget på samme måte som
den siste av de to snortypene. Den synes å være svært spinkel til å skulle
bære et seleskjørt.
Plissering. Fig. 6.
Tre fragtnenter av et toskaftstoff, B 5625 Vangsnes, er plisserte. Plisserin~
gen er jevn og regelmessig og tilsvarer helt den Agnes Gejer har beskrevet
fra Birka. Foldene er to-tre mm dype, og de framstår i tverrsnitt som en

sammenpresset bølgelinje (Geijer 1938, 16). De plisserte Birkastoffene er
itnidlertid alle av lin, mens stoffet fra Vangsnes er et ullstoff. De øvrige
fragmentene av toskaftstoffet fra B 5625 Vangsnes viser ikke spor av plissering. Om dette kommer av bevaringsforholdene, eller om bare en del av
stoffet opprinnelig var plissert, er vanskelig å avgjøre.
Agnes Geijers rekonstruksjon av kvinnedrakten i Birka (Geijer 1938,
138-156) kan kort oppsummeres slik: Innerst har kvinnene båret en underkjole av lin som i noen tilfeller har vært plissert. Fordi de ovale spennene
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Fig. 6. Plissert ullstoff. B 5625 Vangsnes, Sogn og Fjordane.
Foto: Reidar Bertelsen.

ikke har vært festet i dette plagget, er det bare i noen få heldige tilfeller at
det er bevart rester av det. Over underkjolen kmn to seleskjørt, det ene
utenpå det andre. Seleskjørtene er rekonstruert på grunnlag av rester av
he1nper funnet inne i de ovale spennene. Det tenkes å ha bestått av et rektangulært stoffstykke son1 ble lagt rundt kroppen med åpningen i siden.
Skjørtet ble holdt oppe av to seler eller hemper, to foran og to bak. Selene
bak var lengst, de ble lagt fra1n over skuldrene. Foran ble de to seleparene
holdt sa1n1nen av to ovale spenner. Selene er laget av sam1ne stoff som skjørtet. Seleskjørtene har oftest vært av lin, 1nen ull og silke forekommer. Det
ene skjørtet har ofte vært grovere enn det andre, antakelig har dette grovere
skjørtet vært båret innerst. Oppå de ovale spennene er det ofte funnet rester
av et fint ullstoff i ringvendbinding, enkelte ganger kantet med en snor.
Dette tenker Agnes Geijer seg er rester etter en kappe. Spor av at kappen
har vært foret n1ed stoff av ull eller lin, er i noen tilfeller funnet.
Charlotte Blindhein1 har diskutert Agnes Geijers resultater og vist at de
i hovedtrekkene synes å ha gyldighet også for Norge (Blindhei1n 1944, 1945,
1947). Det n1est opplysende av de norske funn hun trekker fram, er et funn
fra Vernes. Det inneholder rester av to seleskjørt, ett av ull og ett av lin.
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Skjørtet av ull er laget av et ringvendstoff og har hatt seler av tvunne ullsnorer (Blindheim 1945, 157).
Sammenholder en de restene av drakt som materialet fra Vestlandet inneholder, med det bildet Agnes Geijer har gitt av kvinnedrakten i Birka, viser
det seg at de to materialgruppene i hovedtrekkene stemmer godt overens.
Enkelte detaljer er imidlertid ulike.
Underkjolen er det i vestlandsmaterialet bare usikre spor etter. Det eneste
i materialet som kanskje kan tolkes som rester etter et slikt plagg, er det
plisserte stoffet fra B 5625 Vangsnes. Er dette restene av en underkjole,
adskiller den seg fra underkjolene i Birka ved at den er i ull.
Seleskjørtet er belagt med de tre hempene fra B 10720 Sandanger. Hempene 1nå skrive seg fra to forskjellige seleskjØrt, det ene av diagonalkypert,
det andre av ringvend. Skjørtet av diagonalkypert har hatt hempe og skjørt
av samme stoff, skjørtet av ringvend har hatt hempe av diagonalkypert. Samluen med den tredje hempen er ikke stoff av selve skjØrtet bevart. Hempen
er av diagonalkypert, av samme kvalitet som hempen på ringvendskjørtet.
Den fjerde hempen som B 10720 Sandanger inneholder, er som ovenfor
nevnt svært spinkel. Charlotte Blindheim har imidlertid vist at seleskjØrtet
i enkelte tilfelle har vært holdt oppe av seler smn bare besto av tvunne ulltråder
(Blindheim 1945, 157). At den ikke er laget av stoff, behøver derfor
,
ikke å bety at den fjerde hempen ikke har tilhørt et seleskjørt. Det er likevel
enda et forhold som taler mot at den har vært sele, den er festet til et stoff
av en annen kvalitet enn dem de andre hempene tilhører. Skulle også denne
fjerde hempen være del av et seleskjørt, måtte en tenke seg at kvinnen i
denne graven hadde·fått med seg tre slike.
Agnes Geijer sier at de fine ringvendstoffene oftest er funnet oppå de ovale
spennene og derfor antakelig har vært anvendt til kapper. På dette punktet
stem1ner ikke vestlandsmaterialet overens med Birkafunnene. I de få tilfellene der tekstilene kan settes i forbindelse med spenner, har det ikke
vært mulig å konstatere noe fast mønster. Grovere og finere kvaliteter av
diagonalkypert og ringvend er funnet både oppå spennene og i klumper som
etter utseendet å dømme synes å komme fra undersiden av spenner. Av toskaftstoffer er det bare det plisserte stoffet som med en viss grad av sikker203

het kan plasseres i forhold til en spenne, det må ha ligget under spennen.
Kappene fra Birka er ofte kantet med en snor. Slik kanting ble observert
på fire av fragmentene fra Vestlandet. At disse fire fragmentene er vevet i
ringvend, stemmer med kappene fra Birka. Men det eneste av de kantede
fragmentene som med en viss grad av sikkerhet kan lokaliseres i forhold til
en oval spenne, B 10772 Sandanger, lå under spennen. Tolkningen av beliggenheten bygger også her på stoffklumpens utseende før prepareringen.
Sikre spor av kappe kan det derfor ikke sies å va:-re i vestlandsmaterialet.
Enkeltfragmentene med fall og uregelmessige sting er ikke tatt m~d i
denne gjennomgangen av draktdetaljer. At stoffene er fallet stØtter antakelsen av at de har utgjort deler av drakten, men om form og snitt sier disse
fallene og stingene ikke noe.
Denne korte gjennomgangen av de draktdetaljene tekstilmaterialet fra
Vestlandet inneholder, gir som konklusjon at det stemmer godt overens
med det bildet Agnes Geijer tegner av kvinnedrakten i Birka. Ulikheten
ligger særlig i materialvalget, i Birka synes lin å ha vært et vanligere råmateriale enn det var på Vestlandet. I en mellomstilling står funnene fra
Vernes der det ene seleskjørtet var av lin og det andre av ull. Av lin også
forekom på Vestlandet, viser de få linfragmentene materialet inneholder,
ingen av dem har imidlertid trekk som viser hvilken del av drakten de har
tilhørt.

Summary
Twenty-five of the Viking Age tomb finds received by the Historical Museum in Bergen up to March 1971 contained textiles. These twenty-five
graves have yielded in all 417 textile fragments, all of them probably deriving from gannents. Ten of these are linen fragn1ents, the rest are wool.
Nine of the finds contain textile fragments which were subjected to further
processes after having been woven - all of these are women's graves. The
processing includes hemming, stitching, sewn-on cord, loops and pleating.
On the evidence of the Birka finds, Agnes Geijer assumes that the Viking
Age female costu1ne consisted of a pleated linen under-gown, two linen
skirts with shoulder straps, ·worn on top of each other, and a woollen cloak.
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The fragments from our nine western Norwegian women's graves would
seem to accord well with Agnes Geijer's reconstruction. Three fragments
of pleated woollen fabric may possibly represent the under-gown) while the
remains of two woollen fabrics, one woven in diagonal twill, the other in
lozenge twill, represent the skirts. Both the latter come from the same tomb
find, and both are equipped with sewn-on loops. Our material does not
include secure traces of the cloak. Agnes Geijer interprets same fragments
with braided or twisted cords sewn on to the edges as the remains of cloaks.
Our western Norwegian fragments include four such pieces of woollen
fabric 'iVith cord sewn on to the edges.
The 1nain difference between the Birka finds and the fragments from
these nine western Norwegian women's graves lies in the raw material
en1ployed, as all the fragments of garments found in our graves are of wool.
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J.Voter
1

Her er bare tatt med og behandlet lØse tekstilfragmenter, ikke de tekstilrestene som
sitter fast på spenner og andre metallgjenstander.
B 5625 Vangsnes, Vangsnes s., Balestrand p., Sogn og Fjordane.
l\1 591 O Dale, Dales., Fjaler p., Sogn og Fjordane.
B 6228 Veka, Vangens., Voss p., Hordaland.
B 6483 Svingeseter, Nedstryn s., Stryn p., Sogn og Fjordane.
B 8000 GrØdes, Hornindal s. og p., Sogn og Fjordane.
B 9060 Hopperstad, Viks. og p., Sogn og Fjordane.
B 9501 BØ, Breims., Gloppen p., Sogn og Fjordane.
B 10720 Sandanger, Gurskens., Sande p., Møre og Romsdal.
B 10722 Sandanger, Gurskens., Sande p., MØre og Romsdal.
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP
Arsberetning 21/111974-19/111975 og regnskap pr. 31/101974

21. november 1974 kl. 18.00 ble det holdt et styre- og representantskapsmøte
i Forsikringens Hus, Oslo. Møtet ble ledet av preses. Av representantskapets
medlemmer deltok Richard Fulgesang.
Fra styret forelå forslag 0111 å heve kontingenten med kr. 5,-; men etter
anbefaling av Richard Fuglesang ble det besluttet å foreslå en kontingentforhøyelse på kr. 10,- for ordinære medlemmer. Videre ville man anbefale
at rentene av Norsk Arkeologisk Selskaps Fond - om nødvendig for å
unngå underskudd- skulle overføres til Selskapets drift.
Møtet godkjente årsregnskapet til fremleggelse for generalforsamlingen.
Styrets medlemmer Ebba Tschudi og Fredrik Moe hadde frasagt seg gjenvalg. Det var enighet om i deres sted å foreslå valgt Gerd Hennum og Tor
Moursund.
På generalforsan11ingen kl. 18.30 møtte ca. 100 medlemmer.
Preses ønsket velkomn1en og nevnte da at Selskapets økonomi ikke var
så god smn ønskelig kunne være. Utgiftene til Viking har steget vesentlig
Kirsten Jakhelln, son1 selv hadde vært livsvarig medlem i mange år, mente
at de livsvarige n1edlen11nene burde betale en tilleggskontingent for Viking.
Preses svarte at forslaget ville bli overveiet. Preses ga et resyme av årsberetningen og tneddelte at styret arbeider med planer for en langtur til Frankrike i junijjuli 1975. Richard Fuglesang minnet om at turer til norske fortidstninri'er 1nåtte være det pritnære for Selskapet, og preses svarte at også
slike turer var under planlegging.
Årsregnskapet var delt ut til n1øtedeltakerne, og preses leste revisjonsberetningen fra h.r.adv. K. A. Arnesen. Regnskapet ble godkjent i samsvar
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med representantskapets anbefaling. Kontingentforhøyelse kr. l 0)- ble vedtatt.
I forbindelse med regnskapet fremsatte Svein Wilhelmsen forslag om
øket stØtte fra Fondet til «Nicolay», og preses lovet at styret ville overveie
dette.
På valg var preses, generalsekretæren, Fredrik Moe, Peder Nordby og
Ebba Tschudi. Preses meddelte at Ebba Tshudi og Fredrik Moe ikke ønsket
gjenvalg.
Richard Fuglesang foreslo gjenvalg av Knut E. Henriksen som preses og
Sverre Marstrander som generalsekretær, og dette ble vedtatt med akklamasjon. Preses foreslo gjenvalg av Peder Nordby - og som nye suppleanter til
styret Gerd Hennum og Tor Moursund. Også dette ble vedtatt med akkla~
masjon.
Preses takket de avgående styremedlemmer for helhjertet innsats. Etter
generalforsamlingen holdt byantikvar Th. Sellæg foredrag om byantikvariatets organisasjon og arbeide. Professor Marstrander takket byantikvaren.
Aftenen ble avsluttet med en sammenkomst i Universitetets Oldsakssamling.
Norges almenvitenskapelige forskningsråds tilskudd, kr. 12 500)- til Viking 197 5 ble innbetalt på vår konto i Den norske Creditbank 31. januar
1975.
«Reisestipend for arkeologistudenter» for 1974 ble tildelt Per Kyrre Reymert, Tromsø, med kr. 2 000)- for studiereise til Sverige og Finland, og
Birthe Weber, Bærum, med kr. l 500)- for studier i Danmark og Sverige.
Av Norsk Arkeologisk Selskaps Fond er bevilget kr. l 000)- til Gunnar
Leira for studiereise til Vikingskibshallen i Roskilde i forbindelse med
restaureringen av Klåstadskipet i Vestfold Fylkesmuseum. ViiiJere har
«Nicolay» fått kr. 200)- til sitt Middelaldernummer i 1974 og kr. 250)- til
197 5-nummeret.
25. april holdt professor Marstrander foredrag for selskapets medlemmer i
Forsikringens Hus. Emnet var «En arkeologisk reise i Bulgaria», og det ble
vist lysbilder. Preses takket for et meget interessant og medrivende foredrag.
Selskapet har i 1975 hatt 2 ekskursjoner: til Stavanger og omland (13.208

15. juni) og til Normandie og Bretagne (l.-8. juli). Se referat nedenfor.
Søknad til Norges ahnenvitenskapelige forskningsråd om tilskudd til
Viking 1976 ble sendt l. september, og allerede 29. samme måned ble vi
tildelt kr. 14 000)-) som vil bli utbetalt etter l l l 1976. Reisestipend for
1975 ble utlyst 10. septen1ber, og stipend er tildelt Elisabeth Wiese med
kr. l 500)- for studier i Danmark.
I regnskapsåret er det tegnet 21 livsvarige 1nedle1nskap, og pr. 20 l Il 197 5
hadde Selskapet i alt 1132 medlemn1er.
Det har vært 3 ordinære styreinØter, og styret har hatt følgende sammensetning:
Preses:
Generalsekretær:
Vise preses:
Styretnedlemmer:

H.r.adv. KnutE. Henriksen, Oslo.
Professor Sverre 1\!Iarstrander, Oslo.
Direktør Arne I. Hoetn, Oslo.
Statsstipendiat Erling Johansen, Fredrikstad.
Fru Cecilie Mathiesen, Oslo.
Lektor Peder Nordby, Sarpsborg.
Siv.ing. Jo han Bakken, Skien.
Suppleanter:
Spesiallærer Laila Drage, Bærum.
Journalist Gerd Hennum, Bærum.
Banksjef Tor Moursund, Oslo.
Redaksjonssekretær: Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo.
H.r.adv. Kristian A. Arnesen, Oslo.
Revisor:
Berit
Didriksen, Oslo.
Sekretær:

Turen til Stavanger og omland
Det deltok 36 1nedletnn1er, son1 n1øttes fredag aften 13. juni på Hotel St.
Svithun, Stavanger.
Sam1ne aften ga professor l\!Iarstrander en orientering 0111 Rogalands
arkeologi.
Lørdag 14. juni gikk turen n1ed buss til fonuninner på Jæren .. Den var
lagt opp og ble ledet av førstekonservator Oddn1und Møllerop, Arkeologisk
Museu1n i Stavanger. Ferden gikk til Vistehola i Randaberg) helleristningsfeltet på Fluberget) gårdsanlegg og gravhauger ved Særheim (bl.a. en stor
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haug 40 n1 i diameter), Tinghaug) Krosshaug og Dysjane (ringformet tunanlegg fra yngre romertid), og til gravfeltet ved Hå gamle prestegård (ca.
60 røyser fra 4., 5. og 6. årh.) Siste post på lørdagens omfattende program
var Lyngaland i Time med gårdsanlegg, gravhauger og rydningsrøyser fra
folkevandringstid. Om kvelden samlet deltakerne seg til festmiddag med
dans i K.N.A.-hotellet.
Søndag 15. juni kjørte vi først ut til Ullandhaug) hvor førstekonservator
~Iøllerop fortalte om arbeidet med rekonstruksjonen av jernaldergården.
Derpå besøkte vi Arkeologisk 1\!f.useum i Stavanger, som er under oppbygging i en tidligere 1neieribygning. Oddmund Møllerop var også vår leder i
den forhistoriske avdelingen i Stavanger Museum. Førstekonservator Jan
Hendrich Lexow førte oss så gjennom jubileumsutstillingen, Stavanger 850
år, og senere til bydelen «Gamle Stavanger» og Stavanger Domkirke.
Førstekonservatorene Oddmund Møllerop og Jan Hendrich Lexow fikk
vår hjerteligste takk og gaver til minne om vårt besøk.

Turen til Normandie og Bretagne
74 av Selskapets medlemmer deltok. Turen var lagt opp av Centre de
Cooperation Culturelle et Sociale, Paris, som hadde knyttet lektor Jørgen
Am·houg til ferden som reiseleder.
Tirsdag l. juli:
Etter ankomst Le Bourget, Paris, kl. 13.25, gikk turen til internatet ved
L'Ecole Centrale i forstaden Chatenay-Malabry, SV for Paris,, hvor deltakerne
ble innlosjert. Ettermiddagen og aftenen sto til egen disposisjon. Gruppevis
sightseeing i Paris.
Onsdag 2. jul i:
Besøk i det franske arkeologiske sentralmuseum i Musee de Saint-Gernwine-en-Laye. (Det nåværende slott påbegynt av Frans d.I. og senere påbygget flere ganger. Ludvig den 14. oppholdt seg ofte hE;r; men i 1682 forlot
hoffet St. Gern1aine for å flytte over til det nybygde Versailles.) De nymonterte arkeologiske samlingene (Musee des Antiquites Nationales), som spenner over et tidsrom fra eldste steinalder til Karl d. Stores tid, ble demonstrert
210

av museets konservatorer. Interessen samlet seg særlig om materialet fra
megalittgravene i Bretagne, som vi senere skulle besøke; men også de rike
galla-romerske og tlierovingiske san1linger av våpen, smykker, redskaper og
bildende kunst ble studert med stor oppmerksomhet.
Etter besøket i tliuseet ble det tid til en kort vandring i det praktfulle
haveanlegget av Le Notre, Ludvig d. 14.s havearkitekt. Etter lunsj avreise
til Rouen. Undervegs stopp ved Chateau-Gaillard bygget på en høyde ved
Seinen av Richard Løvehjerte, hertug av Norn1andie og konge av England.
(Påbygget 1196 og skal være fullført i løpet av 13-14 måneder; inntatt av
Philip August 1204 etter 5 tliåneders beleiTing, demolert 1603 av Henri VI).
Ruinene gir ennå et levende inntrykk av de tliektige festningsverkene, som
er et karakteristisk eksempel på feodal arkitektur fra 12. årh.
Etter besøket på borgen en kort rundvandring i landsbyen Petit Andely.
I Rouen var vi installert i Cite Universitaire.
Om aftenen var mange av deltakerne på TundvandTing i de gamle kvaTterene i Rouen. Særlig interesserte den gamle kjøpn1annsgate Rue de GTosHorloge fra katedralen til Place du Vieux-Mardie. Omfattende saneringer
har gitt de gamle bindingsverkshusene fra 15.-17. åTh. sin gamle glans tilbake. (Midt i gaten det store urtåTnet, Gros-Horloge fra 1527 .)
Torsdag 3. juli:
Katedralen ble besett før avreise til Caen med besøk undervegs i to klosteranlegg: Først L'Abbaye de Saint Tif!andrille (grunnlagt allerede i 649, vokste
etterhånden til et stort og rikt kloster). Av klosterkirken -bygget i 14. årh.
- er staTe partier bevart, blanding av norn1annisk og fransk gotikk. Av
kl os ter bygningene fra 14. og 15. årh. SOlli grenser opp til kiTken, fikk vi
bare et glimt. Dette skyldes at klosteret SOlli ble sekularisert ved revolusjonen,
igjen ble tatt i bruk son1 kloster av Benedictiner-ordenen i 1931. En ny
klosteTkirke er innredet i en 60 n1 lang forrådsbygning fra 13. årh. innkjøpt
fra en landsby i distriktet og gjenoppfØrt her. Vi overvar en messe i kiTken
og dro så til L' A bbaye de ]umieges. Det ligger nå i ruiner; men man får
allikevel et inntrykk av anleggets storhet og prakt. (Grunnlagt 654, br~nt
av vikinger 851, tlien gjenoppført, vokste stadig i rikdom og anseelse. Den
store klosterkirken oppført i tliidten av 1000-årene.) Vestfasaden er hdt
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bevart, flankert av to tårn ennå 42 meter høye. En del av sentraltårnet står
ennå. Av det gotiske koret fra 13. årh. ser man idag bare fundamentet. Syd
for kirken er en mindre kirke og ruiner av klosterbygninger. (Klosteret oppbrent ved revolusjonen og bygningene senere brukt som steinbrudd. Statseiendom siden 1947.)
I Caen ble vi installert i Residence Universitaire.
On1 ettermiddagen besøk i L'Abbaye aux Rommes) nå byens rådhus.
(Grunnlagt av Vilhelm Erobreren 1066, rekonstruert i 18. årh., med hospitalsal, refektorium, monumentaltrapp, parlatorium osv.) Til anlegget hører
den imponerende klosterkirken, eglise St. Etienne. Fasaden er fra 11. årh.,
skibets hvelvinger fra 12. årh. og koret fra 13. årh. Det store kirkeklosteret
er enkelt n1en majestetisk. Vilhelm bygget klosteret som bot for den synd
han hadde begått ved å ekte sin kusine Mathilde av Flandern. Hun måtte
på sin side bygge et navnekloster, Abbaye aux Dames (grunnlagt 1062, påbygget i slutten av 11. årh., men først fullført i 12. årh.).
Fredag 4. jul i:
Avreise til Bayeux) til en av ekskursjonens høydepunkter - det berømte
billedteppet som skildrer Vilhelm Erobrerens tog mot England. (Det er
69,5 m langt, og flere grupper må ha arbeidet samtidig på det. Det bærer
dronning Mathildes navn, og kan ha vært planlagt av henne - muligens
skjenket av henne til svogeren, biskop Udo i Bayeux. Teppet ble oppbevart
i katedralen helt til revolusjonen.)
Etter lunsj dro et parti til Hague Dike, et vollanlegg med grav, som har
gått tvers over Normandies ytterste spiss La Hague.
Svenske gravninger i 1953 synes å vise at det dreier seg om et forsvarsanlegg bygget av vikinger.
En annen gruppe besøkte invasjonskysten ved Arromanches-les-Bains.
Lørdag 5. juli:
Avreise til Mont St. Michel. Fra parkeringsplassen på stranden ved foten
av klippen som hever seg 78 m over havet, dro vi gjennom en smal gate i
landsbyen på sørsiden opp til toppen hvor klosteret ligger -likesom svevende
i luften. (Stedets historie går tilbake til 8. årh., da «Erkeengelen Michael
viste seg på toppen og beordret biskopen å bygge et Gudshus». Klosteret
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ble grunnlagt 996 av hertug Richard av Normandie og ble målet for mange
pilgrimmer.)
Av den romanske klosterkirken er bevart skib og tverrskib. Koret med
flere kapeller ble bygget i 15.-16. årh. Av selve klosteret finnes rester fra
11. og 12. årh., men bygningshistorien er innviklet og lite klarlagt. Mest
kjent er «Merveille», klostergården med tilliggende bygninger på den høyeste
klippen (fra slutten av 12. og begynnelsen av 13. årh.).
Fra Mont St. Michel gikk ferden til Rennes, hvor vi ble installert i Cite
Universitaire.
Søndag 6. juli:
Avreise til Carnac med de store steinalleene) som består av 3 store grupper med steinene fordelt i 10, Il og 13 rekker, tilsvarende nesten 3000
menhirs (bautaer). Ved eller i nærheten av steinalleene ligger enkelte megalittgraver. (Megalittmonumentene sprer over et langt tidsrom. De eldste går
etter de siste undersøkelser tilbake til 4. årtusen, de yngste til begynnelsen
av 2. årtusen. Det antas at steinrekkene har kultisk betydning, men noe
sikkert lar seg ikke si.) En del av deltakerne fikk anledning til å se den
store megalittgravhaugen tumulus Saint Michel (125 m i diameter, 12 m
høy). I sentret ble funnet et steinkammer med slepne steinredskaper og
smykker.
Etter lunsj besøkte vi L} Ile de Gavrinis med den berømte ganggraven, en
13 m lang korridor som fører inn til et kammer. Innsiden av de store steinhellene er dekorert med geometriske mønstre, våpen og slangefigurer i omhyggelig utførelse. Neppe noen annen megalittgrav har en rikere dekor.
Mandag 7. juli:
Dagstur til nordkysten av Bretagne med besøk bl.a. i Perros-Guirec, et
badested med stor badestrand (Plage du Trestrignel).
På turen beså vi en kirke tned romansk skib fra 12. årh. og kor fra 14. årh.
Fredag 8. juli:
Avreise fra Rennes til Paris - og videre hjem med fly samme dag.
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP
TAP- OG

Utgifter:
Administrasjon
kr. 29 858,00
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
2 561,00
Provisjon, foliokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
357,00
Viking 1973 (ekskl. redaksjon) ............ kr. 50 694,00
Bidrag- N.A.V.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

Il 000,00

»

39 694,00

kr. 72 470,00

Status
Aktiva:
Kasse ............................................... kr.
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

371,00
4 047,00

Den norske Creditbank:
Konto
Konto
Utbetalt
Utbetalt

7001.06.00365, folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7001.63.78443, 12 mdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vedr. Viking 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vedr. Raknehaugen (fører) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»
»
»
»

16 707,00
32 211,00
537,00
965,00

kr. 54 838,00
NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP's FOND
TAP- OG

Utgifter:
Forvaltningsgebyr .................................... kr.
Fondsøkning l l 11-73-31 l 10-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

287,00
7 708,00

-----

kr.

7 995,00

Status
Aktiva:
Den norske Creditbank:
Kon to 7 00 l. 7 6. 08 O19 F orva l tningsdepo t . . . . . . . . . . . . . . kr. 73 830,00
Konto 7001.63.78443, 12 tndr. . .................... . )) 26 475,00
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kr. 100 305,00

REGNSKAP PR. 31/10 1974
VINNINGSKONTO
Inntekter:
Kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 43 820,00
Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 640,00
Renter, 12 mdr. konto ...................... kr. 2 794,00
--;- overført Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
950,00 »
l 844,00

Balanse l/Il 1973-31/10 1974 ..........................

»

11166,00

kr. 72 470,00
31/101974
Passiva:
Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 16 999,00
Viking 1974, bidrag fra N.A.V.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Il 000,00
Disposisjonsfond:
Pr. 1/111973 .......................... kr. 38005,00
Balanse 1973/74 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. » Il 166,00 » 26 839,00

kr. 54 838,00
REGNSKAP PR. 31/10 1974
VINNINGSKONTO
Inntekter:
Renter .............................................. kr.
Livsvarige medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

5 195,00
2 800,00

----kr.

7 995,00

31/101974
Passiva:
Fond pr. 1/11-73 ........................ kr. 92 597,00
Fondsøkning 1/11-73-31/10-74 ............ »
7 708,00

Fond pr. 31/10-74 ........................ kr. 100 305,00 kr. 100 305,00
kr. 100 305,00

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP
DEN NORSKE CREDITBANK - Kto. 7001.76.08019

Forvaltningsdepot
2 stk. Hypotekbanken 2Y2% 1947, 2. serie
pål. kr. l 000,00, kurs 95 ~ ........ kr. l 905,00
5
Bykreditt
2Y2% 1947,3. serie, 5. avd.
3 050,00
pål. kr. l 000,00, kurs 61
5
Bykreditt
5% 1961, 5. serie, l. avd.
4 325,00
pål. kr. l 000,00, kurs 86Y2
l
Pantobligasjon St. Halvards gt. 20, 8Y2 % rente
oppr. kr. 10 000,-, rest
5 750,00
Pantobligasjon
l
St. Halvards gt. 20, 8Y2 % rente
oppr. kr. 50 000,00, rest ............
31 800,00
l
Pantobligasjon Statsråd Mathiesens vei 8-10,
8Y2 % rente oppr. kr. 30 000,0, rest .. )) 27 000,00
))

l
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l

••

l

l

l
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l
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l
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•••

l

•••

l.

••

))

•

l

l

l

l

l

))

))

))

kr. 73 830,00
Renten på pantobligasjonene er forhøyet til 8Y2% fra h.h.v. 20 j8 og 15/8
1974, iflg. brev fra Den norske Creditbank 6j9 1974.

Revisjonsberetning
Jeg har revidert Norsk Arkeologisk Selskap's regnskap for perioden l j l l
1973-31/10 1974.
Regnskapet er ført på samtne greie måte som tidligere. Det er bilag for
alle poster. Kontingentinntektene er gått ubetydelig ned. Utgiftene er praktisk talt de satntne. Takket være et lite overskudd på årets reise til Bornholm er sluttresultatet temmelig uforandret.
Jeg har kontrollert beholdning i kasse, postgiro og bankkonti for såvel
selskapet smn dets fond. Verdipapirer beror i forvaltningsdepot i Den norske
Creditbank.
Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret meddeles ansvarsfrihet.
Os l o, 7. november 1974.

Kr. A. Arnesen.
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ARKEOLOGISK BILLEDREVY
En presentasjon
Ved velvilje fra norske forsikringsselskaper

Samlet funn av bronser lagt ned under en sten i en ur ved Lislebyfjellet,
Fredrihstad. Det inneholder to såkalte «henge kar», som trolig ble båret av
kvinnen i et belte rundt livet og tjente til ojJjJbevaring av forskjellige småsaker.
Til draktens utsmykking hØrte den brilleformete spennen med hvelvete plater, som har gjort samme tjeneste som våre draktsjJenner. Den koniske bronsen lengst til venstre ble festet foran jJå beltet. Til kvinnens smykkesett hØrte
også en halsring dannet av en snodd ten.
Ornamentikken med buerehher og sjJiralojJjJrullinger er karakteristisk for
midtre del av yngre bronsealder ca. 800-600 f.Kr.

LIVSFORSIKRINGS AjS NORSK SPARESELSKAP, OSLO
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Foto: UniYersitetets Oldsaksamling, Oslo.
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RelieffsjJenne av forgylt sØlv fra Fonnås i Rendal) Hedmark.
Det er et arbeide av hØy kvalitet med mnhyggelig utfØrt ornamentikk. Til
den rike virkning bidrar innlegging med niello) filigransarbeide og innfatninger med fargete stener. Dyremotivene er konvensjonelle i formen. På baksiden en nmeinnskrift) smn det ikke har vært mulig å tyde.
LØsfunn fra l. halvdel av 6. årh.

LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET G]ENSIDIGE, OSLO
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Foto: Universitetets Oldsaksamling, Oslo.
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Sverd i gravfunn med prahtfullt utst;'r fra Snartemo i H egebostad) VestAgder.
Beslagene jH1 sliren og hjaltene er a·u forgylt sØlv med stØpt spiral- og dyreornmnentihh. Sverdgrepet er dehhet av gullblikkplater med drevne mØnstre
som viser et tidlig trinn av den fullt utviklete dyreornmnentikk.
Fra ca. 550 e.Kr.
BeltesjJenne av forgylt sØlv i samme gravfunn 1ned støpt sjJiral- og dyrem·namentihk. I dekoren inngår også innlegging av niello) filigransarbeide og innfatninger med fargete stener. Spennen har tilhØrt sverdbeltet.

VIKING FORSIKRING, OSLO
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Foto: Universitett:.ts Oldsaksamling, Oslo.
Fotograf: L. Smedstad.
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En smnling smiverhtØy i et rikt mannsgravfunn fra Bygland i Brunkeberg,
Tele11wrk.
På bildet sees bl.a. tenger) ambolt) hammere) slegger) trådjern) sahs) bolter og
kiler. En fonn av klebersten for stØjJing av sØlvbarrer og en smeltedigel av
jern for edelmetall hØrer egentlig med til gullsmedens utstyr.
Fra begynnelsen av 800-årene.

FORSIKRINGSAKTIESELSKAPET VESTA
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET HYEGA, OSLO

224

Foto: Universitetets Oldsaksamling, Oslo.
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