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Thorle(f Sjøvold 

Bjørn Hougen 1898-1976 

Professor, dr. philos. Bjørn Hougen avgikk ved døden l. mars 1976 etter lengere 

tids smertefull sykdom, 77 år gammel. Mange lesere av VIKING vil sikkert særlig 

minnes Bjørn Hougen som Norsk Arkeologisk Selskaps generalsekretær gjennom 

20-års perioden 1951-71. Sammen med de skiftende sekretærer i Selskapet var han i 

denne tid også VIKINGS redaktør. 

Bjørn Hougens forbindelse med Norsk Arkeologisk Selskap og VIKING går 

imidlertid lengere tilbake enn til denne periode, faktisk helt til den første begynnel

se. Selskapet ble stiftet på et møte i Universitetets Oldsaksamling 23. november 

1936, og det opplyses i årsberetningen at etter møtet holdt konservator dr. Bjørn 

Hougen et foredrag for Selskapets medlemmer og en del innbudne om «Oseberg

funnet og billedvevningens eldste historie i Norden». I første bind av VIKING, 

1937, er han representert med to artikler, den ene om «Pilene fra Storhø», den an

dre, i samarbeide med Magnus Olsen, om «Runespennen fra Bratsberg i Gjerpen». 

Foredraget og de to artiklene gir oss i et nøtteskall de tre vesentligste sider av Bjørn 

Hougens forskningsområde som arkeolog: tekstilhistorien, høyfjellsarkeologien og 

stilhistorien. Det alt overveiende av hans innsats som forsker foregikk på disse fel

ter, det hele innenfor en kronologisk ramme som kort og godt kan karakteriseres 

som jernalder, i videste betydning. At han også hadde andre interesser, framgår av 

hans mange bidrag til VIKING opp gjennom årene. Det siste av disse bidrag er ar

tikkelen «Den havdjerve», fra 1974. Her får vi en fjerde side av Bjørn Hougens in

teresser: den store kjærlighet til sjø og båt som han tok med fra sin vestfoldske 

barndom og ungdom, i nær tilknytning til sjøen. 

Bjørn Hougen var født i Sandefjord 15. september 1898, tok magistergraden i 

nordisk arkeologi i 1924 og den filosofiske doktorgrad i mars 1936. På det tidspunkt 

da Norsk Arkeologisk Selskap ble stiftet, var han en fullt moden forsker med en 

klart markert profil. Det ser også ut til at han ganske tidlig har funnet sin form og 

sitt arbeidsfelt. Hans aller første arbeide, fra studieårene, gjelder riktignok en stein-
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alders boplass på Vestlandet, men hans befatning med steinalderen skulle aldri bli 

særlig omfattende. Ved siden av det nevnte, ganske korte arbeide, har vi en annen 

tidlig publikasjon av en steinalder-boplass i Trøndelag, og til slutt en artikkel i VI

KING 1946: «Disenfunnet. Et dyssetids votivfunn fra Østre Aker». Den må vel 

nærmest sees som et sidesprang i hans litterære produksjon, skrevet i ren begei

string over et overraskende praktfunn. 

Med magisteravhandlingen fra 1924: «Grav og gravplass. Eldre jernalders grav

skikk i Østfold og Vestfold», markerer Bjørn Hougen seg for alvor som jernalders

forsker, og denne posisjon underbygger han meget solid i sin fine studie: «Trekk av 

østnorsk romertid», fra 1929. I en serie avhandlinger fra de nærmest følgende år 

kommer hans særinteresser innenfor jernalderen også til syne. Høyfjellsarkeologien 

er representert i artikkelen «Jaktfunn fra dalbygdenes folkevandringstid» 

(U.O.Årb. 1930). Tekstilhistorien nærmer han seg første gang i arbeidet «Helge

landsfundet. Et myrfund av tekstiler fra eldre jernalder» (Stav.Mus. Årsh. 1930-32), 

og som stilhistoriker møter vi ham i hans «Studier i Gokstadfunnet» (U.O.Årb. 

1931-32). 

Doktoravhandlingen fra 1935: «Snartemofunnene. Studier i folkevandringstidens 

ornamentikk og tekstilhistorie», betegner et klimaks i Bjørn Hougens arbeide med 

stilforskning og tekstilhistorie. Dette betyr imidlertid på ingen måte at han dermed 

slapp interessen for disse emner. Det kom riktignok ingen flere store publikasjoner 

fra hans hånd på disse felter, men han fortsatte gjennom resten av sitt liv arbeidet 

med det som skulle blitt hans magnum opus: publikasjonen og bearbeidelsen av 

Osebergfunnets tekstiler. Et glimt av dette fantastiske materiale har han gitt oss i 

artikkelen «Osebergfunnets billedvev» i VIKING 1940, og vi må bare beklage at 

sviktende helse forhindret ham i å få dette viktige verk fullført og utgitt. Så lenge 

han satt i embete som professor, holdt han også regelmessig forelesninger for ho

vedfagsstudentene over jernalderens stil- og tekstilhistorie. Personlig husker jeg 

ennå med glede hans gjennomgang av jernalderens stilhistorie i krigsårene da han 

vikarierte som foreleser for professor Brøgger mens denne satt i tysk fangenskap på 

Grini. Det var en undervisning som kom til å skape varige interesser. 

Krigstiden var ellers ikke noen lett tid for arkeologisk arbeide, med nedpakkede 

museer og stengte landegrenser, og for Bjørn Hougen kom den til å bety et alvorlig 

brudd i arbeidet med Osebergtekstilene. Til gjengjeld kom en av hans andre hoved-
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interesser nå sterkt inn i bildet, nemlig høyfjellsarkeologien. Selv om foranlednin

gen kom utenfra, var det nok hans egen interesse for fjellet, og hans kjærlighet til 

det, som var drivkraften bak det arbeide han nå tok opp og som resulterte i hans 

største bok: «Fra seter til gård. Studier i norsk bosetningshistorie», utgitt av Norsk 

Arkeologisk Selskap 1947. Ved siden av litteraturstudier bygger boken på omfatten

de befaringer og registreringer i fjellområdene, vesentlig omkring Østerdal, Gud

brandsdal og Valdres. Også utgravninger ble foretatt, selv om dette ellers ikke var 

den form for arkeologisk virksomhet Bjørn Hougen dyrket med størst iver. Boken 

ble et meget viktig og orginalt bidrag til jernalderens bosetningshistorie her i landet. 

Den vakte diskusjon, men den skaffet likevel sin forfatter atskillig anerkjennelse, 

også utenfor landets grenser. 

Da professor A.W. Brøgger i 1949 tok avkjed fra sitt embete, var Bjørn Hougen 

hans selvskrevne etterfølger. Som professor hadde han kvalifisert seg rikelig gjen

nom sin vitenskapelige produksjon, og den institusjon han skulle overta ansvaret 

for, kjente han bedre enn de fleste. Bortsett fra noen kortere engasjementer ved de 

arkeologiske museene i Bergen og Trondheim, samt en periode som attache ved det 

franske nasjonalmuseum i Saint-Germain-en-Laye, hadde han hatt hele sin gjer

ning som museumsmann ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo. Her hadde han 

gått gjennom alle grader, fra museumsassistent til konservator og til slutt underbes

tyrer, og dermed Brøggers nærmeste medarbeider. Vi som senere var Bjørn Hou

gens medarbeidere ved Oldsaksamlingen, har all grunn til å være ham takknemlig 

for at han bevarte og videreførte den fine og vennskapelige, kollegiale tone som 

hadde preget institusjonen siden Brøggers tid. 

Som professor fikk Bjørn Hougen nye arbeidsbyrder, ved siden av at medlem

skap i tallrike styrer, komiteer og utvalg også kom til å legge beslag på hans tid og 

krefter. Bl.a. var han styremedlem i Museumsforbundet, Foreningen til norske for

tidsminnesmerkers Bevaring, og i Videnskaps-akademiet. Relativt tidlig i hans pro

fessortid ble eksamensordningen ved Universitetets historisk-filosofiske fakultet 

omlagt, og nye grupper av studenter meldte seg til arkeologistudiet, med egne krav 

til undervisning og eksamen. Heldigvis var tilstrømningen i de første år beskjeden, 

og undervisningsbehovet ble etter hvert tilgodesett ved opprettelse av nye lærerstil

linger. 

En større utfordring møtte Bjørn Hougen på det adminstrative plan. Fra sin for-
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gjenger arvet han oppgaven med fullførelsen av Vikingskipshuset på Bygdøy, hvor 

de mest presserende krav var en egen fløy for Osebergfunnets skatter, samt en 

skikkelig vestibyle. Bjørn Hougen tok saken opp, men i de første etterkrigsår var 

det ikke lett å vinne gehør for slike tanker, av forståelige grunner: behovet for 

nybygg til alle andre formål var skrikende, og landets ressurser var begrenset. Ved 

stor velvilje fra Universitetets side, ikke minst fra daværende kvestor, J. Elling, ble 

det imidlertid funnet muligheter for en finansiering av Oseberg-fløyen, og Stortin

get skaffet så den fornødne bevilgning til vestibylen, slik at den kunne oppføres 

samtidig. 

Byggearbeidet ble satt i gang vinteren 1952, og en provisorisk inngang ble laget 

gjennom et av vinduene i Osebergskipets fløy, slik at vikingskipene kunne være til

gjengelige også i byggeperioden. Ved en tilfeldighet inntraff et par statsbesøk i den

ne tid, og det falt i Bjørn Hougens lodd å ta i mot såvel kong Haakon som keiseren 

av Etiopia og Englands dronning, etter at de hadde gjort sin entre gjennom vinduet. 

Takket være et trappearrangement kunne dette heldigvis foregå på en noenlunde 

verdig måte, men det er ingen overdrivelse når det i Oldsaksamlingens årsberetning 

for 1955-57 blir betegnet som en «vesentlig forbedring» at den nye vestibyle kunne 

tas i bruk ved begynnelsen av turistsesongen 1956. Det følgende år ble også Ose

berg-fløyen ferdig, og det må ha vært en av de virkelig store dager i Bjørn Hougens 

liv da han ved den offisielle åpning, 12. april 1957, som formann i byggekomiteen 

kunne overlevere bygget til Universitetet i Oslo. 

De mange ulike gjøremål, samt en delvis sviktende helse, gir en naturlig forkla

ring på at Bjørn Hougens litterære produksjon i disse år avtar i omfang og får en 

noe annen karakter. I stedet for større avhandlinger, basert på arkeologisk original

materiale, blir det vesentlig mindre arbeider av historisk-retrospektiv karakter, men 

stadig like velskrevne, preget av det stilistiske mesterskap som karakteriserer Bjørn 

Hougen som forfatter. Ett enkelt, rent arkeologisk arbeide peker seg imidlertid ut, 

også fra denne periode, nemlig «Valdres i oldtiden», hans bidrag til bind Il av 

Bygdebok for Valdres, fra 1958. Det er rimelig å se dette arbeide som Bjørn Hou

gens siste større, rent arkeologiske verk, og det er ingen dårlig avslutning. 

Valdres var utvilsomt det innlandsområde som Bjørn Hougen kjente best og som 

sto hans hjerte nærmest, ikke bare fordi det er et usedvanlig funnrikt område, men 
også fordi han i mange år hadde hatt sin egen hytte der, ved Tisleifjorden. Naturlig 
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nok opptar jernalderen den største del av dette arbeide, og like naturlig kommer 

fjellfunnene inn som en viktig del av helheten. Og her møter vi igjen Bjørn Hougen 

som den fine, arkeologiske skribent, opptatt både av et materiale han kjenner til 

bunns og et område han er glad i. Arbeidet bærer preg av dette, og når jeg har lyst 

til å betegne det som en sen avglans av hans store bok «Fra seter til gård», ligger 

det ikke noe nedsettende i dette, men mer en antydning av det mindre format. 

Var det en selvfølge at Bjørn Hougen hadde etterfulgt A.W. Brøgger som profes

sor, så var det ikke mindre selvfølgelig at han året etter også overtok hans verv som 

generalsekretær i Norsk Arkeologisk Selskap. Dette skulle han komme til å beholde 

i 20 år, og det var et verv som ga ham mange gleder. Særlig gjelder dette kanskje 

Selskapets årlige ekskursjoner som gikk til de forskjelligste steder, innen- og uten

lands, og som brakte ham i hyggelig kontakt med mange interesserte mennesker. 

Det er sikkert fra disse ekskursjoner mange av Selskapets medlemmer særlig vil 

minnes ham, og med glede. 

Vi som var Bjørn Hougens kolleger og medarbeidere, vil også minnes ham, ikke 

bare som arkeolog, men like mye som et fint og rettlinjet, kultivert og allsidig orien

tert menneske. Hans kritikk og hans kvalitetssans var sterkt utviklet, både over for 

egne og andres prestasjoner. Det merkes i hans skriftlige arbeider, preget som de er 

av solide og vederheftige kunnskaper og resonnementer i forening med en sikker 

og elegant form. Men det merkes også i andre ting, f.eks. i hans fine montering av 

salen for eldre jernalder i Oldsaksamlingen, utført i årene like før krigen. 

Støtte han på ting han fant urimelige, kunne han være streng i sin dom og opp

riktig i sin forargelse, men han hadde også evnen til anerkjennelse av en god pres

tasjon. Kunst og musikk sto hans hjerte nær og skaffet ham mange gleder. I høy 

grad hadde han også evnen til å hygge seg i godt lag, med gode venner, og av dem 

er det mange som vil savne ham. 
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Charlotte Blindheim 

DEN FØRSTE KA UP ANG UNDERSØKELSE, 1867 
Antikvar Nicolay Nicolaysen som felt arkeolog 
En etterprøving 

«Selv om det også ut fra samtidens forutsetninger kan rei
ses alvorlige innvendinger mot Nicolaysens metoder, er det 
en ugjendrivelig kjensgjerning at han ved sitt ivrige, nesten 
litt rastløse arbeid i marken har bragt for dagen et veldig og 
meget verdifullt materiale som senere slekter har dradd 
nytte av. Og i særlig tettbygde strøk med økende gårdkløv
ing og utparsellering har han sikret oss funn som i mange 
tilfelle ellers trolig var gått tapt.» Bjørn Hougen: Fra norsk 
arkeologis historie. Viking 1954 s. 36. 

INNLEDNING 
Enhver arkeolog, som har skullet publisere funnmateriale han ikke selv har gravet 

ut, vet at dette byr på store vanskeligheter. Generelt kan det sies at det vel knapt 

finnes to forskere innenfor vårt fag som ville nærme seg en feltundersøkelse av et 

noe større omfang på samme måte. Metode og opplegg vil -bevisst eller ubevisst -

bli forskjellig og dette vil projiseres over på fortolkningen. 

Vel er det så at den feltarkeologiske metode har utviklet seg nærmest eksplosivt, 

særlig i tiden etter siste krig, men fortsatt kan vi hevde at det aldri vil bli mulig å 

gjøre arkeologien til en eksakt vitenskap ut fra den enkle kjennsgjerning at det i 

vårt fag i større grad enn i mange andre humanistiske «består en komplicert interre

lation mellem forskeren og den kilde undersøgelsen gjelden>, som den danske his

toriker Jørgen Jensen meget treffende har uttrykt det. 1) Eller for å si det mer bru

talt: Arkeologen ødelegger til en viss grad sitt materiale idet han tilveiebringer det. 

For igjen å sitere Jørgen Jensen: « ... i praksis er arkæologens forhold til kilderne 

ofte langt mere sårbart end historikerens. Arkæologen skaber ikke selv sine kilder, 

men han påvirker kraftigt deres værdi». Rent generelt må vi være oppmerksom på 

at arkeologisk materiale, selv om det er overlatt ettertiden i en mønstergyldig stand, 
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- som et ekstremt eksempel kunne nevnes Osebergfunnet - alltid i noen grad vil 

unndra seg kildekritikk, fordi en del av materialet tilintetgjøres ved selveframdrage/sen, 

ved feltarbeidet, - dette være aldri så forbilledlig planlagt og gjennomført. 

DISKUSJON 

De problemer som her er skissert, er blitt påtrengende aktuelle for oss som arbeider 

med publiseringen av det materiale som i 1950- og 1960 årene ble gravet frem på 

N.Kaupang i Tjølling, Vestfold. (Se Viking 1960 og 1969). 

Kaupang-gravningen var å se som en fortsettelse av en større gravplassunder

søkelse som antikvar NICOLAY NICOLAYSEN (fig. l) i 1867 gjennomførte 

på denne gård. Målsettingen var for ham den samme som for oss: Å prøve om man 

ved arkeologiens hjelp kunne få bekreftet eller avsannet at det i vikingtiden hadde 

ligget en markedsplass på Kaupang-gårdenes grunn- forsøkt lokalisert allerede av 

Jens Kraft og P.A. Munch. 

12 Antikvar N. Nicolaysen (1817 -1911) 



Det materiale Nicolaysen fikk frem ga ikke noe entydig svar på problemet, og ble 

aldri publisert i monografis form. 

Det var innlysende at det måtte nykatalogiseres og underkastes en gjennomgang 

etter moderne konserveringsprinsipper før vi kunne sette det inn i sammenheng 

med vårt eget materiale. Ettertidens dom over Nicolaysens feltarkeologiske arbeider 

har til dels vært meget hård. Fra første stund måtte vi derfor spørre oss selv: Kan vi 

regne hans materiale som sakkyndig gravet?- et spørsmål som vi ikke er de første ar

keologer som har stillet. Nicolaysens gravningsinnsats er så stor at det vel knapt 

fins en jernalder - eller middelalderarkeolog som ikke før eller senere i sin forskning 

må benytte materialet fremgravet av ham. 

De kontrollundersøkelser vi måtte foreta av Nicolaysens gravningsrapport fra 

Kaupang ble etterhvert så omfattende at vi har ment de er av interesse også for le

sere utenfor vikingtidsarkeologiens snevre ramme. Vårt fag er nå så etablert at dens 

historie er blitt en ikke uvesentlig del av det. Vikings lesere har fått en innføring i 

dette i Bjørn Haugens fengslende artikkel fra 1954, sitert foran. Samme forfatter 

gjorde meg før sin død den tjeneste å lese gjennom mitt manuskript og kommente

re det. Jeg er ham dypt takknemlig for nyttige korrektiver. 

Det har gang på gang vært fremhevet at Nicolay Nicolaysen ikke etterlot det 

enorme materiale, som er resultatet av hans gravningskampanjer fra 1860-årene og 

frem til 1901, i noen mønstergyldig stand. Det mest nyanserte syn på Nicolaysen 

som feltarkeolog, som til nå er kommet frem, er faktisk Bjørn Haugens ovenfor si

terte. 

Såvidt jeg har kunnet se det, er det imidlertid aldri gjort noe alvorlig forsøk på å 

skaffe dypere innsikt i målsetting og metode for Nicolaysens feltundersøkelser. 

Kaupangundersøkelsen fra 1867 innleder de kampanjer han senere gjennomførte i 

Vestfold og det var derfor all grunn for oss til å prøve å gjøre oss opp en mening om 

hans virke som feltarkeolog. Først da kunne vi ta stilling til 1867 -materialets repre

sentativitet for hele Kaupang-problematikken og vurdere det i forhold til denne. Vi 

har ved nærmere ettersyn mere materiale til disposisjon enn man vanligvis har 

trodd. 

I sin biografi over Nicolaysen i Norsk Biografisk Leksikon har A. W. Brøgger pekt 

på at denne i 1862 la frem for Kirkedepartementet et «forskningsprogram» hvor 

han peker på at tiden nå er inne til å få istand systematiske undersøkelser av grav-
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felter, «først og fremst for å komme på det rene med tidsfølgen i norsk jernalder, idet 

man i det sidste er blit opmerksom på at der er kommet flere levninger fra eldre 

jernalder end man før hadde grund til at tro».2) 

Videre er det av interesse å notere at det av en artikkel i Fortidsforeningens Års

beretning for 1873 også går klart frem at Nicolaysen har hatt en bestemt oppfatning 

av den metode som burde brukes ved de planmessige undersøkelser han fikk 

istand. Artikkelen heter: Naget om vare faste forn!evninger fra hedendom især om be
gravelser og deres undersøge!se, 3) og er av betydelig interesse hvis man vil forsøke å 

bedømme Nicolaysens innsats som arkeolog rettferdig. Vi kan ikke her gå inn på 

enkelthetene i hans artikkel, men trekker bare frem de punkter som er av be

tydning for vårt spesielle emne. 

Han begynner med en del betrakninger, over faste fornminners plassering i ter

renget, er klar over deres betydning for spørsmål om landhevning, oppdyrking osv. 

Han drøfter muligheten av forbindelse mellom fortidsminner og historiske personer 

og/ eller begivenheter nevnt i sagaene. Hans holdning er avgjort kritisk. En gjen

nomgang av haugenes ytre form og oppbygning og selve gravanleggets innretning, 

viser at han må ha gjort detaljerte iakttagelser under sine utgravninger, nettopp ut 

fra den målsetting han hadde satt opp i sin skrivelse til departementet av 1862. Han 

veier forholdene ved eldre jernalders gravanlegg mot dem han mener stammer fra 

yngre jernalder, og prøver om det er mulig å finne frem til karakteristiske trekk som 

kan brukes dateringsmessig. 
Han går så over til å gjøre rede for sin arbeidsmetode. Ved valg av felt, bør det 

veie tungt om gravene står i fare for å «blive borttagne ved jorddyrking eller vejar

bejde.» Han anbefaler at man samler seg om enkelte større felter, fremfor å spre seg 

for meget, og man bør prøve å få de samme arbeidsfolkene med fra år til år: «. . . thi 

selv om lederen af udgravningen er tilstede hele tiden, hvad der naturligvis er 

nødvendigt, og selv om han før arbeidets paabegynnelse har nærmere forklart, 

hvorledes fremgangsmaaden skal være og hvorpaa opmerksomheten skal henven

des, saa hender det ofte, at arbeideren, før han faar nogen erfaring, ikke bærer sig 

saaledes ad, som han skulde og navnlig ødelegger ting, som burde bevares.»(!) 

De praktiske anvisninger på selve utgravningsopplegget stiller såpass strikte krav, 

jevnført med det vi har vennet oss til å tro var Nicolaysens fremgangsmåte, at de 

kan fortjene å gjengis i sin helhet. Han anser det helt forkastelig- særlig ved større 
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hauger- å gå ned med en sjakt ovenfra eller inn med en fra siden. Det er hverken 

vitenskapelig forsvarlig eller praktisk: Vi siterer et kortere avsnitt: 

«Skal en begravelse siges at være fullstendig undersøkt, maa den gjennemgraves i 

sin helhed. 

Forinden man man skrider til undersøgelsen, bør gravens eller haugens plads 

søges individuelt betegnet ved maaling fra en fast gjenstand, f.ex. et hus, en vej el

ler et gjerde. Dernæst bestemmes dens tvermaal eller efter omstændighederne 

længden og bredden o.s.v., og ved langhauger tillige deres beliggenhed i forhold til 

strøgets retning eller til en derværende hovedvej eller elv. Midten betegnes med et 

merke, som bliver staaende indtil arbeidets slutning. Efterat dernæst torven, forsaa

vidt saadan forefinnes, er flækket af og lagt for sig selv, skri des der til selve ud

gravningen. Ved denne kan det, for at bevare gravens oprinnelige kanter uforstyrre

de, oppstilles som almindelig regel, at gravningen først paabegynnes tæt indenfor 

fodens torvkant eller dens liggende eller staaende randstene, og ligeledes at der ej 

gaaes længere ned end til auren, som siden følges hele tiden, undtagen hvor det, 

som anført s. 115, maatte vise sig nødvendig at gaa dybere ned.» 

Det er idag lett nok å smile over Nicolaysens anvisninger på hvordan man bør 

«skride» til en vanligvis såvidt enkel feltarkeologisk oppgave som undersøkelsen av 

en gravhaug. Men hvis vi kunne stole på at Nicolaysen alltid fulgte disse anvisnin

ger, ville meget være vunnet i vår tiltro til at det materiale han overlot ettertiden å 

forvalte, er forsvarlig fremgravet. 

Dessverre er det skjellig grunn til mistanke om at det er betydelig forskjell mel

lom teori og praksis. Vi får innskrenke oss til et par stikkprøver blant hans mange 

gravfeltundersøkelser. Det ene, Fevang i Sandar, Vestfold, ble undersøkt i årene før 

artiklen i Aarsberetning 1873. Den andre, på By i Løten, Hedmark ble gjennomført 

1879-81.4) 

Det som meddeles av funniakttagelser fra disse utgravninger er heller tynt. På 

Fevang ble de fleste av haugene «gjengivne sin forrige form», på By ble de liggende 

som ruiner. Tiltross for gravplassenes meget betydelige størrelse, mangler selv den 

enkleste kartskisse o.s.v. Særlig har Irmelin Martens' etterprøving av Nicolaysens 

undersøkelser på By vist at han ikke her har arbeidet i samsvar med sine egne krav 

til feltarkeologisk metode. 

Hvordan står så Nicolaysens undersøkelser på Kaupang for en kritisk etterprø-
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ving? Har han her brukt sine egne anvisninger fra 1873 eller er han gått på akkord, 

som på Fevang, By og mange andre steder? 

Etter vår oppfatning står Kaupang-gravningen, som innledet Vestfold-under

søkelsene, sterkere enn de fleste av Nicolaysens andre feltundersøkelser. 

For det første har han her fått tatt opp en kartskisse over den største konsentra

sjonen av gravhauger på Kaupangområdet, de på Nordre Kaupang og Bjønnes. 5) 

(Fig. 2). Dessverre er haugene på Søndre Kaupang og Lamøya ikke kommet med. På 

kartet er målene på hver enkelt haug oppgitt, og karakteristiske terreng-formasjoner 

er lagt inn, slik at det har vært mulig å få feltet som helhet, i noen grad også de enkelte 

hauger plassert på moderne kartgrunnlag. 

Kartskissen er signert «C. Christie del.». Det ligger nær å gjette på at originalen, 

som dessverre er gått tapt, er utført av domkirkearkitekt Eilert Christian Christie, 

som i mange år var Nicolaysens nære medarbeider i Fortidsforeningens direksjon.6) 

Jevnført med det som ellers er vanlig ved Nicolaysens innberetninger, er Kau

pangrapporten, Ab. 1867, s. 77-92 fyldig. Den gir iakttagelser og opplysninger av 

stor verdi. Her skal vi bare punktvis berøre de forhold som setter Kaupangrapporten 

i en særstilling i Nicolaysens virke som feltarkeolog. 

I. Han har åpenbart ikke valgt feltet ut bare fra helt praktisk dyrkningsmessige 

hensyn, slik han ellers later til å ha gjort det. Kaupangundersøkelsen er kom

met istand ut fra en spesiell vitenskapelig problemstilling: Han må ha sett at 

her var det en mulighet for å kombinere jordfunn og skrevne kilder. I sin ka

talog sier han nemlig innledningsvis: «Her har da vel været en begravelses

plads for den kjøbstad, Kaupang i Skiringssal, som omtales før Tunsbergs op

komst og hvorom gaardens navn endnu vidner.» Vi ser altså her at han må 

ha gått til utgravningen på Kaupang ut fra en helt klart definert problemstil

ling. Denne var den samme som for oss, da vi mer enn 80 år etter tok fatt 
der nede igjen. Han gjorde en rekognoseringstur til Kaupang allerede i 1859. 

Vi må tro at planene for undersøkelsen da har begynt å ta form og har fått 

tid til å modne, før de ble realisert i 1867. P. A. Munch hadde helt siden 

1850-årene ivret for undersøkelse av de «hundreds of barrows» som han ved 

selvsyn hadde konstatert i Kaupang-området. 7) Munch var sammen med 
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Nicolaysen som nevnt medlem av Fortidsforeningens direksjon. Vi må tro 

saken har vært drøftet disse to imellom. 

Nicolaysens Kaupang-undersøkelse faller m.a.o. utenfor rammen av det 

«forskningsprogram» han ellers hadde lagt opp. Det kan innenfor Nicola

ysens virke som feltarkeolog bare grupperes sammen med hans befatning 

med «utgravningen» av skipshaugen på Borre i 1851 og undersøkelsen av 

Gokstadhaugen i 1880. I disse to tilfellene bryter han også den tørre rapports 

ramme, som resultatet av hans gravninger ellers ble lagt frem L 

Undersøkelsen på Borre resulterte for det første i ett etter tidens forhold de

taljert kart over Borre-feltet. Og alt i Fortidsforeningens Aarsberetning for 

1852 gir han en fyldig omtale av funnet og feltet, som han med historikerne 

antar må være gravplass for medlemmer av Ynglinge-etten. 

Undersøkelsen på Borre resulterte for det første i et etter tidens forhold de

fra Gokstad. Her gjøres ikke noe direkte forsøk på å kombinere historisk per

son/ arkeologisk funn, men det skriftlige kildemateriale for vår gamle skips

historie trekkes inn i den kyndige gjennomgangen av selve skipet. 

Utgravingene på Kaupang ble aldri fulgt opp av noen egen publikasjon, men 

gravningene der får en fyldigere kommentar i Fortidsforeningens Aarsberet

ning enn noen av hans andre gravplassundersøkelser, noe vi straks kommer 

nærmere tilbake til. La oss bare først understreke at disse tre tilfellene har ett 

trekk felles: Det forelå muligheter for å kombinere arkeologi/historie. Dette 

må ha fortonet seg vesentlig for Nicolaysen ved siden av de kronologiske 

spørsmål han berører i det nevnte skriv til Departementet. 

Og så tilbake til Kaupang-rapporten. 

Il Etter gjennomgang av de enkelte funn, oppsummerer Nicolaysen utbyttet av 

gravningene slik: «Da de fundne sager utvilsomt tilhører den yngre jernalder 

maa ... haugerne rimeligvis ... skrive sig fra den tid da kjøbstaden i Ski

ringssal endnu var ved magt.» 
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Nicolaysen har altså umiddelbart sett at materialet fra haugene på Kaupang i 

sin helhet tilhørte vikingtiden, og at alene det satte denne gravplassen og 

materialet derfra i en særstilling. Dette er blitt bekreftet ved hvert eneste 

funn som siden er kommet inn dernedefra, og er et av de mest tungtveiende 



argumenter vi kan føre i marken når det gjelder Kaupang-materialets fortolk

ning også idag. Nicolaysen har øyeblikkelig slått ned på det. I en note, s. 92 

kommer han også med viktige observasjoner vedrørende strandlinje-forholde

ne, idet han bl.a. påpeker at en fjordarm i vikingtiden må ha gått opp og skilt 

Kaupangområdet fra Bjønnes. 

Ill Han pointerer flere ganger at det ikke ble funnet spor av gravkammer i noen 

av haugene, men at det var et større eller mindre lag kull i midten av hau

gen, lagt på auren, altså det vi nå kaller et enkelt brannflak. Dette gjelder alle 

de 63 hauger som ga funn. I 39 av disse ble det også funnet aske og brente 

bein. Han har altså skjelnet mellom aske og kull. Bare i 35 hauger inneholdt 

brannflaket virkelige gjenstander. Prosentuelt blir da de funntomme hauge

ne påfallende mange, omtrent halvparten av hele feltet. Og hele 8 «fremviste 

aldeles intet som kunde tyde på nogen begravelse.» Nicolaysen er opptatt av 

dette problemet, han er overbevist om at «de vare urørte og alldeles sikkert 

oplagte af mennesker», men innlater seg ikke på noen forklaring. 

IV Han har også sett at naglene i en del av gravene kunne tenkes å stamme fra 

en brent båt. Han gjør den meget presise iakttagelse at «klinknaglerne ere 

. . . aldeles af samme form som de der endnu bruges i baadene omtrent fra 

Ekersund og nordover.» Men han avviser tanken om at naglene i Kaupang

gravene kan stamme fra brente fartøyer. Det motsies «dels af haugenes ringe 

størrelse og dels af klinknaglernes stilling og deres lille antal (undertiden kun 

et par), ... her kunde ikke være tale om nogen baad. En sikker forklaring 

om naglernes bestemmelse kan dog ikke gives, men det syntes mig ved flere 

hauger rimeligst at de havde tjent til at sammenholde bord eller træstykker, 

der som flake eller et dæksel hav de ligget over de nedlagte sager.» Dessverre 

henviser ikke Nicolaysen her til hvilke hauger han særlig har i tankene, men 

det er verd å understreke at han med dette som den første norske arkeolog 

ga bidrag til den ennå ikke avsluttede debatt om gravlegging i båt. 

V Han har bemerket at gravgodset inneholder en påfallende stor mengde kle

berkar, og antyder i forsiktige ordelag at de kan ha vært gjenstand for omset

ning idet han peker på at steinarten ikke fins i Vestfold, men «andre steder i 

Kristiania stift.» 
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VI Nicolaysens generelle betraktninger over gravskikken er også såvidt detaljri

ke at vi må tro at han iallfall ved denne gravningen har fulgt arbeidet person

lig, slik han anbefaler det i 1873. Bjørn Hougen har her fremhevet at det med 

at han var tilstede hele tiden under gravningen, nok ikke må tas for boksta

velig, det er grunn til å tro at han var tilstede i bygden, men neppe alltid på 

gravningsstedet.8) Vi kan av hans gravningsrapport fra Kaupang se at han 

må ha streifet om i Tjølling i forbindelse med Kaupang-gravningen. På 

Huseby foretok han således utgravning av 3 gravhauger, som alle åpenbart 

hadde vært rotet i tidligere. 

VII Vanskelig å bedømme er spørsmålet om han også har fulgt reglen om å gjen

nomgrave hver enkelt haug. Som materialet er overlevert oss idag, kan man 

med god grunn betvile dette. Han opplyser selv at det i 1867 var 115 hauger 

på Nordre Kaupang, «og opprinnelig var der visst endnu flere, som ere øde

lagte ved markarbedjde og de veje som krysse strøget.» Av disse var igjen 44 

«mere eller mindre udjevnede eller bevoxede med træer.» Disse brydde han 

seg ikke om, men konsentrerte seg om de resterende 71, som ble gravet ut i 

løpet av august måned sammen med 8 hauger på Søndre Kaupang. Han har 

altså ialt undersøkt 79 gravhauger i løpet av en måned. Regner vi med at det 

har vært ca. 26 arbeidsdager i denne måneden, betyr dette at man gjen

nomsnittlig har gravet ut 2-3 hauger pr. dag. Det synes utenkelig at man har 

hatt tid til noe annet enn å legge en sjakt i hver haug. Men opplysningene 

som meddeles tyder faktisk på at de er gjennomgravet. Om 8 av haugene he

ter det som nevnt at de «fremviste aldeles intet som kunde tyde paa nogen 

begravelse, skjønt de syntes urørte.» Det er vanskelig å tro at han kan gi et 

slikt utsagn bare på grunnlag av en sjaktgravning. Senere rapporter viser at 

han har vært opptatt av problemet. Det som ellers sies om haugens opp

bygning og gravanleggenes innretning, er summarisk, men observasjonene 

er såvidt presise og detaljerte at vi må kunne slutte at gravene har vært an

lagt som brannflak, helst på auren. Kullagets tykkelse har variert, men det 

foreligger ikke så presise opplysninger at vi på grunnlag av disse kan avgjøre 

om likbrannen har foregått på det sted, der haugen senere ble reist. 
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Slik materialet er kommet inn og katalogisert av Oluf Rygh, som dengang 

bestyrte museet, er det grunn til å tro at en del av de hauger, der Nicolaysen 



gjorde funn, tildels har vært røvet tidligere, selv om dette ikke uttrykkelig 

sies. 9) Det ville vært til stor hjelp for oss i vurderingen om vi hadde visst 

hvor stort mannskap Nicolaysen engasjerte ved sine gravninger. Vi har for

søkt å finne hans regnskaper i Fortidsforeningens arkiv, men dessverre for

gjeves. Anvisningene på framgangsmåten tyder på et relativt stort mann

skap. 
Det ser altså ut til at vi må melde pass i spørsmålet om haugene på Kaupang 

er totalgravet. Her bør det imidlertid skytes inn at det er kommet noen grav

anlegg frem i vår tid, i det område som dekkes av Nicolaysens kart fra 

1867, fig. 2, som gir oss tilleggsopplysninger. 

I 1963 støtte gårdens eier, Astri Jahnsen, på et steinlag med et tykt kullag i et 

område som hun anslo å høre under den tetteste haugkonsentrasjon på det gamle 

gravplassområdet. En ettergravning neste vår ved Sigrid Hillern Hansen bragte in

gen funn for dagen. Her er selvsagt den mulighet til stede at vi har rester av en 

haug, som Nicolaysen ikke har gått helt til bunns i. Men det kan like godt dreie seg 

om en av dem han unnlot å grave. 

Ett annet anlegg kom fram ved pløying på gården i 1965. Nicolaysens kart er ikke så 

detaljert at vi med sikkerhet kan lokalisere funnstedet i forhold til de hauger som lå 

der i 1867. Snarest dreier det seg om et anlegg i det åpne området sør for Nicolay

sens felt. Her vet vi fra opplysninger, meddelt av Astri Jahnsen, at det har ligget 

hauger, som ble bortpløyet så tidlig som i 1810. Anlegget ble ettergravet i 1965 av Si

grid Hillern Hansen. 10) Hun konstaterte et tykt brannflak med et betydelig grav

gods - bl.a. våpen og et så stort antall nagler at det må dreie seg om en brent båt. 

Utgraverens konklusjon er at det må dreie seg om rester av en tidligere utgravet 

haug. 

Hvis det her dreier seg om en haug berørt ved Nicolaysens undersøkelse, ville 

dette selvsagt i høy grad svekket vår tillit til hans gravningsmetoder. Ser vi på grav

anlegget, og jevnfører det med det Nicolaysen ellers har tilvaretatt fra de enkelte 

hauger, forekommer det meget lite sannsynlig at han skulle oversett en rik grav 

som denne. Han har jo nettopp vært opptatt av spørsmålet om mulige brente båt

graver. 

Da synes det rimeligere at vi her har rester av en haug, fjernet ved bortpløying. En 

annen mulighet er en av de hauger Nicolaysen undlot å undersøkte i 1867, fordi de 
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var «mer eller mindre udjevnede eller bevoxede med træer.» Kanskje finner vi i dis

se ord forklaringen på at han har greid å undersøke så mange hauger på rekordtid. 

Røtter av store trær sinker en gravning betydelig. 11 ) Har han av bekvemmelighets

hensyn bare tatt treløse hauger, har han spart mye arbeid. Og da må vi kunne bruke 

denne haugen som en slags kontroll på gravskikken i feltet forøvrig. Det svarer helt 

til Nicolaysens egne ord om at haugene i feltet «vare ... uden spor af gravkammer, 

men havde i midten over auren større eller mindre lag eller hobe af kul.» - Han ut

dyper dette noe i sin oppsummering av gravnings-resultatene. Han bemerker nem

lig her at det at ingen av haugene viste spor av gravkammer, understreker at feltet 

i sin helhet var fra vikingtid, idet «man i den yngre jernalder, iallefald naar liget 

blev brent, kun yderst sjelden indrettede noget gravkammer i haugen, medens det 

modsatte var tilfællet under den ældre jernalder.» Refleksjoner som denne, må etter 

vårt skjønn styrke tilliten til at Nicolaysen personlig har fulgt gravningen, og også 

at hver enkelt haug er gjennomgravet. 

Blant den gruppe hauger Nicolaysen av de ovenfor nevnte grunner unnlot å gra

ve var bl.a. haugene l og 2 på hans kartskisse, fig. 2. De ligger kloss i lokaliteten N. 

Bikjholberget, der våre gravninger startet. Ut fra det resonnement at vi her hadde 

en mulighet for l) å få kontroll på Nicolaysens observasjoner vedrørende gravskikk 

og 2) å se om hauggravfeltet på N. Kaupang hadde direkte kontakt med flatmarks

feltet i Bikjholbergene,- undersøkte vi høsten 1974 de to haugene. 12) Resultatet var 

som følger: Haug 2 hadde vært utsatt for «skattegraving», og av gravgodset var det 

så lite tilbake at vi ikke kan datere graven og heller ikke avgjøre om det dreier seg 

om manns- eller kvinnegrav. Men vi kunne se at graven hadde vært anlagt som 

et tynt brannflak, trukket ut over hele haugen som et «teppe». Rimeligvis har selve 

gravanlegget ligget omtrent midt i haugen. Her hadde «skatte-graverne» gått inn. 

Vi kunne følge innbruddsgangen frem til sentrum av haugen og kullaget helt ut til 

dens ytterkant. Her var da et avvik fra Nicolaysens egen karakteristikk: «større eller 

mindre lag eller hobe af kul i midten over auren.»- En noe annen utforming fant 

vi i haug l, som viste seg å være intakt og å gjemme en av de rikeste kvinnegraver 

vi harfra hele Kaupang-området. Den døde har vært voksen kvinne; over 20 år. 

Gravanleggstiden må være godt ned i lO. årh. 13) Her var brannflaket utformet med 

en mer makert konsentrasjon av og større tykkelse på kullaget i midten der gravga

vene lå, - altså på sett og vis nærmere Nicolaysens beskrivelse. Anlegget var mar-
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kert av en meget fin fot/qede, som lå litt innenfor haugens ytterkant. Fotkjede er 

ikke nevnt i forbindelse med noen andre av Nicolaysens hauger, men vi kjenner 

det ellers fra Kaupang-området. I begge hauger ble tilvaretatt brente bein, som var 

så sprø at de tildels ble borte mellom fingrene på oss. Det må vel tolkes som at man 

på Kaupang har mestret forbrenningsteknikken. Beinmaterialet fra disse 2 haugene 

er inne til analyse hos Torstein Sjøvold ved Osteologiska Forskningslaboratoriet, 

Stockholm Universitet. En foreløpig meddelelse går ut på at det både er menneske

og dyrebein i materialet fra haug 2. I haug l fant vi bare brente bein av menneske. 

Her rører vi ved en av de store svakheter ved Nicolaysens Kaupang-materiale 

slik det foreligger idag. Av rapporten kan vi se at det ble tilvaretatt bein fra iallfall 

20 hauger. Idag har vi bare bevart osteologisk materiale fra en enkelt kvinnegrav, 

haug 77. Håkon Olsen ved Osteologisk Samling ved Universitetet i Bergen har un

dersøkt dem og sier arten er ubestembar. Da Nicolaysen oppgir at de brente bein lå 

i den ovale spennen, må vi gå ut fra at det er bein av den døde. Nicolaysen un

derstreker selv i 1873 verdien av å ta vare på «brænte eller ubrænte ben». Hvor 

beinmaterialet fra de øvrige hauger er blitt av, vites ikke. Såvidt vi kan se, kan 

imidlertid ikke Nicolaysen lastes for dette. Det ser ut som det er blitt borte i muse

et. Her skal det minnes om at Nicolaysen ikke var knyttet til museet, men til For

tidsforeningen. Et forhold som det har vært vanskelig å forklare er Nicolaysens 

opplysning om at «efter ejernes ønske blev alle de opgravne hauger igjen tilkastede.» 

I artiklen fra 1873 gir han endog klar anvisning på hvordan gjenkastningen av en 

haug bør skje. 

Dette må vel bety at haugene er blitt gjenoppbygget. Den neste rapport vi har er 

først fra 1918. Den opplyser at det da var 6-8 hauger igjen av feltet på N. Kaupang, 

-og på Søndre de nevnte «8 utgravede runde hauger.» Da Sigurd Grieg besøkte fel

tene i 1931 kunne han ikke finne noen synlige spor igjen. 14) 

Mellom 1867 og 1918 ser da feltene ut til å være nesten helt fjernet til tross for at 

Nicolaysen hadde gjenoppbygget haugene. 

Astri Jahnsen har kunnet opplyse at den samme bruker som satt på N. Kaupang 

i 1867, da Nicolaysen foretok sin store undersøkelse, satt på gården like til 1901. 

Det var hennes bestefar, lensmann H. C. Jahnsen, stortingsmann og sterkt histo

risk interessert. Likevel må han ha fjernet iallfall en del av de gjenoppbygde hauge

ne. En av løkkene i området, Hågan, ble ryddet i 1880-årene av to svensker. De 
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skal ha kommet over «en hellekiste med en stor helle over» i en haug der Nicola

ysens gravfelt hadde ligget. Dessverre forsvant svenskene før kisten ble undersøkt, 

så vi har ingen funn fra den. 15) -Lensmann Jahnsen må som stortingsmann ha 

hatt opphold i Christiania, men vi har ingen funn som kan være bragt inn av ham. 

Det eneste funn vi har fra tiden 1867-1918 er en spydspiss (C. 14678) innkom

met i 1889 sammen med en serie funn fra andre gårder i Tjølling. 16) Den skal stam

me enten fra gnr. 12 eller 29, d.v.s. enten fra N. ellerS. Kaupang. Hadde den vært 

funnet innenfor området for de undersøkte feltene, ville vi ventet opplysninger om 

dette fra lensmann Jahnsen. I 1889 må man ennå ha hatt gravningene i 1867 i friskt 

minne. De funn som fra tid til annen er gjort ved gårdsarbeide på N. Kaupang, 

stammer alle fra området sør for Nicolaysens felt. Vi står tilbake med den skrem

mende status at 44 hauger på det nordre Kaupang-feltet er forsvunnet mellom 1867 

og 1918 uten at ett enestefunn er tilvaretatt. Men Nicolaysen kan så avgjort ikke las

tes for dette. 

Tvertom - hvis vi som en siste kontroll på hans opplysningers pålitelighet og de 

forhold vedrørende Kaupang-utgravningen som vi her diskuterer, tar for oss et par 

av rapportene fra andre gravplasser i Vestfold, vil vi finne samsvar med Kaupang

rapporten på viktige punkter. 

I 1884 finner vi ham på N. Melau i Hedrum, der han undersøkte et felt på 38 

hauger. 30 ble gravet ut. 10 av disse, såvidt vi kan se av rapporten urørte hauger, ga 

ingen funn. Her får vi altså det forhold at 113 av det totale antall hauger var funn

tomme. På Kaupang var forholdet 8 mot 71. Det som meddeles om gravningene på 

Melau tyder på at haugene er omhyggelig undersøkt. Vi får også her bekreftelse på 

at han hadde som regel å gå utenom de hauger som var skogbevokste. 17) Året etter 

undersøkte han den største gravplass i hele Hedrum, den på Nes i Kvelde. Her ble 

ialt 52 hauger undersøkt. Alle daterbare var fra vikingtid. Ingen ser ut til å ha vært 

urørt eller funntom. Rapporten er presis og detaljert og inneholder en rekke iaktta

gelser av verdi for diskusjonen om vikingtidens gravskikk. 18) Sluttbemerkningene 

supplerer på en utmerket måte de krav til utgraveren han hadde hevdet i sin artik

kel fra 1873 og vi siterer dem in extenso: 

«Som en slutningsbemerkning i anledning af de mange grave, som her bleve trufne 

i haugenes bund, tilføjes, at der fra dens side, som leder undersøgelsene, ikke kan 

gives strænge nok paalæg til arbeiderne om at være oppmerksomme paa, hvad der 
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lader formode tilværelsen af saadanne grave. Det vil endog i mange tilfælde bero 

alene paa arbeideren, om alt det, som er nedlagt i haugen, skal komme for dagen el

ler delvis blive liggende igjen. Er gruset nemlig nogensteds i haugens bund løsere 

end ellers, saa vil ogsaa arbeideren ved det første spadestik, han gjør deri, strax bli

ve opmerksom paa denne omstændighed, der kan tyde hen paa en grav. Selv har 

jeg engang været i det tilfælde, at der først da en haug (aarsb. 1881, 74 no. 10) skui

de gjenkastes, som fuldstændig undersøgt, fremkom mistanke om, at den mulig 

havde en grav i bunden, og dette blev ved undersøgelsen ogsaa fuldkommen be

styrket.» 

KONKLUSJON 

Resultatet av det forsøk som her er gjort på å skaffe noe klarere innsikti i Nicolay

sens virke, må etter vår oppfatning bli at dommen over ham er for hård, og frem

for alt for unyansert, ial(fa/1 når det gjelder hans virke på Kaupang i 1867. 

Det er sikkert riktig for en del gravplassers vedkommende at «hans hurtige ar

beidsmetode neppe sto på høyde med det beste samtiden kunne oppvise av viten

skapelig utgravningsteknikk, og hans temmelig summariske funnberetninger kan 

også ofte la adskillig tilbake å ønske». 19) Men dette gjelder ikke Kaupang, heller ikke 

endel av de andre gravplassene i Vestfold. Der har han etter tidens krav gått samvit

tighetsfullt frem, og vi må kunne stole på hans observasjoner og rapporter. Det er her 

på sin plass å minne om at da vår fremste utgraver, Gabriel Gustafson i 1902 un

dersøkte 3 eller 4 hauger på Lamøya, ble det etter hans egne notater gjort i løpet av 

to dager (!) og såvidt vi kan bedømme det, ved sjaktgravning. Det foreligger ingen 

rapport, men vi har funnet hans dagbok i Oldsaksamlingens topografiske arkiv. 

Med «det beste samtiden kunne oppvise» må det siktes til Hjalmar Stolpes un

dersøkelser på Birka, 1871-1895. Denne jevnføringen er ikke rettferdig. 

Hjalmar Stolpe var forankret i et antikvarisk miljø med meget gamle tradisjoner. 

Han var av utdannelse naturvitenskapsmann og det kom metodisk undersøkelsene 

på Bjørkø tilgode. Funnene fra Dirka-gravplassene er dokumentert på et vis som er 

enestående i samtiden: Han etterlot seg ikke alene et detaljert kart over hele forn

minneområdet, men også situasjonsskisser og et stort antall meget eksakte planer 
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over de enkelte graver. I stor utstrekning ble også gjenstandene, som ofte var i en 

meget dårlig forfatning, tegnet straks de kom inn til museet i Stockholm. Stolpes 

metodiske løsning av undersøkelsen av gravfeltene på Birka er i Sverige innlednin

gen til den tilnærming mellom arkeologi og naturvitenskap, som vi ser realisert idag. 

Birka-funnene har fått den dominerende plass de har i nordisk vikingetidsforsk

ning, ikke bare i kraft av sitt eget verd, men også fordi de er dokumentert av en ut

graver som Hjalmar Stolpe. Men la oss ikke glemme at Stolpe var langt forut for sin 

tid. Det er nok å vise til hans undersøkelser i Birkas bosetningsområde. Her er bil

det av Stolpes virke mer i samsvar med den form for dokumentasjon som ellers ble 

brukt. 

Nicolaysen gikk til sine gravninger på Kaupang og andre steder ut fra helt andre 

forutsetninger enn Stolpes. Han var av utdannelse jurist, men vokste, som A. W. 

Brøgger har fremhevet det, opp i det nasjonale gjenreisningsmiljø i Bergen, og fikk 

der de antikvariske interesser vakt, som penset ham inn på det som ble hans livsba

ne. Hans innsats har krav på vår dype respekt. Hans juridiske bakgrunn ligger trolig 

til grunn for de nøkterne, saklige observasjoner og informasjoner som er et gjen

nomgående trekk ved hans rapporter. Hans interesse har vært facts, ikke spekula

sjon. Derfor får man tiltro til ham som feltakreolog. La det være tilføyet at denne 

«renvasking» av Nicolay Nicolaysens innsats for norsk antikvarisk forskning nå 

også deles av middelalderarkeologer.20) 

Statement 
While we were working on the publication of the material which came to light as a 

result of the investigations at Kaupang, Tjølling, Vestfold 1950-1967 (cf. Viking 

1960 and 1969), the urgency of testing and re-examining the older Kaupang mate

rial, found during Nicolay Nicolaysen's excavations at Kaupang in 1867, became 

clear to us. Posterity has not been any too lenient in its view of Nicolaysen as a fi

eld archaeologist, and we found ourselves confronted with the question: can we 

consider his Kaupang material to be the result of expert investigations or not? 

It appeared from studies of the archives and not least from control excavations 

that in as far as Kaupang is concerned, at least, his observations and reports must 

be considered reliable. In other words: we consider Nicolaysen's Kaupang material 

as having been expertly excavated. 
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Noter 
l) Arkeologi og kulturforskning, Dansk Historisk Tidsskrift. 12 Rk. Bd.II Hft. I 1966 s. l f. 
2) Norsk Biografisk Leksikon Bd. X, s. 37 f. 
3) Ab. 1873, s. 108-129. 
4) Ab. 1879-81, s. 98-107. Ab. 1874, s. 127-147. 

Materialet fra By er tatt opp til vurdering for en bosetningshistorisk undersøkelse av Irrnelin Martens: 
Gravfeltet på By i Løten, Hedmark. U.O. Årbok 1965-66, s. 11-106. 

5) Nicolaysens Kaupang-rapport med tilhørende kart er trykt i Ab. 1867, s. 77-92. 
6) Vi har forgjeves lett etter originalen i Fortidsforeningens arkiver. 
7) Se Charlotte Blindheim: «Du mer end tusind års gamle by», Vestfoldminne 1971, s. 14 f. 
8) Brev av 6111-74 til Charlotte Blindheim. 
9) F.eks. haug 36 der det ble funnet fire små stykker av et sverd, eller haug 112, der det ble funnet et 

helt sverd og stykke av et annet. Her må det dreie seg om rester av et tidligere røvet gravgods. Jvf. 
våre observasjoner ved kontrollgravningen av haug 2, se s. 14. 

10) K/XXIII. Rapport i U.O. arkiv. 
fl) Hjalmar Stolpe må ha fulgt samme prinsipp ved undersøkelsene på Birka. Se Holger Arbman: Birka I, 

Die Gråber. Text. Uppsala 1948, Grab 27, s. 11: «Die Ausgrabung unterbrochen, weil eine Kiefer im 
S. Teil des Hiigels das Weitergraben verhinderte.» S. st. s. 19, Grab 53: «Eine Brandschicht wurde ge
funden, aber nicht untersucht, da die Grabung durch eine grosse Kiefer verhindert wurde. 

12) K/XXXVI. Rapport i U.O.s arkiv. Haug l undersøkt av Inger-Helene og Karl Vibe-Miiller. Haug 2 
av Birgit Heyerdahl-Larsen, Randi Jahnsen, Jan Henning Larsen og Charlotte Blindheim. 

13) Etter upublisert manus av Birgit Heyerdahl-Larsen. 
14) Sigurd Grieg: Vestfolds Oldtidsminner, 1943, s. 475. 
15) Opplysningene stammer fra Astri Jahnsens onkel, Jan Jahnsen, f. 1875, som selv husket å ha sett 

kisten. 
16) Opplysning fra U.O.s hovedkatalog. 
17) Ab. 1884, s. 36-46. I 1975 etterundersøkte Jan Henning Larsen restene av et par av de Melau-hauger 

Nicolaysen hadde gravet og kom til at de måtte ansees som totalgravet. 
18) Ab. 1885, s. 22-43. 
19) Thorleif Sjøvold: Studier i Vestfolds vikingtid. U.O.Årbok 1941-1942, s. 6. 

'20) Muntlig meddelelse fra arkitekt MNAL Håkon Christie, Riksantikvaren. 

Forkortelser: 
Ab = Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning. 
U.O. = Universitetets Oldsaksamling. 
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~jørn Myhre 

NAUSTTUFT FRA ELDRE JERNALDER 
PÅ STEND I FANA 

N austtuftene som kilde til kunnskap om bygningskonstruksjon, 
bosetning og samfunnsforhold 

Naust fra forhistorisk tid og middelalder var lenge et emne som i liten grad ble 

tatt opp til diskusjon av norske arkeologer. Den første fullstendige utgravningen 

av ei forhistorisk nausttuft foretok Erik Hinsch i 1957, og i en kort artikkel (1960) 

påpekte han hvilken stor betydning naustforskningen kunne få for forståelsen av 

forhistorisk byggeskikk. Først i 1974 kom en større monografi som tok opp naust

tuftene til drøfting på et breit grunnlag. Perry Rolfsen bygger sitt arbeid på ut

gravningen av fire nausttufter på Nord-Jæren i 1964-1965 og på en karttegning av 

alle kjente nausttufter på Jæren (Rolfsen 1974). Han bringer derved inn et viktig 

kildemateriale for utforskningen av det forhistoriske samfunnet. «Avhandlingen 

tar sikte på å stimulere til debatt og videre forskning om naustet», skriver Rolfsen 

(1974, s. 11), og han håper at flere undersøkelser av denne fornminnekategorien 

vil bli gjennomført. 

Jeg vil nedenfor presentere undersøkelsen av ei nausttuft på Stend i Fana ved 

Bergen og ut fra erfaringene herfra diskutere konstruksjon av naust og hus i eldre 

jernalder. Videre vil jeg peke på enkelte problemstillinger og forskningsoppgaver 

der fortsatte nausttuftundersøkelser vil kunne bidra med viktige data. 

BYGNINGSKONSTRUKSJON 
Data fra utgravningen 

Nausttufta: på Stend ligger på området til Hordamuseet. Det var daværende mu

seumsstyrar Johannes Revheim i samarbeid med dosent Egil Bakka som tok initia

tivet til utgravningen, og som fra ulike hold har maktet å skaffe midler til under

søkelsene. De mest omfattende utgravningene ble ledet av Jakob Kvalvaag (1967) 
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Fig. l. Den geogrq{tske beliggenheten til nausttufta på Stend med de nærmeste gårdene omkring 
F anqfjorden markert. 

i tiden 1966-1969, mens jeg i 1970-1972 har stått for de avsluttende undersøkel

sene av strukturer og nedgravninger under opprinnelig markoverflate. 1 ) 

Tufta ligger i indre ende av ei grunn vik, Bjørvikjo, innerst 'i Fanafjorden. Tu

net på Stend (nå Stend Jordbruksskule) ligger på en terrasseflate ca. 50 m.o.h. og 

300 m nord for Bjørvikjo. Ho vedl eia langs kysten går i Krossfjorden, ca. l O km 

mot vest, og derfra er det bare 13 km ut til åpen sjø ved Marsteinen fyr (fig. 1). 

1) Disse undersøkelsene er basert på snittgravninger. Alle profilsjakterer fylt igjen. Bortsett fra snitt og prøve

sjakter er vegg-grøfter, treverk, stolpehull og ildsted fortsatt inntakt. 
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Fig. 2. Nausttt{fta på Stend sett.rra sør. ven er mngrava 1 bakken i bakgrunnen, mens en kunstig 
voll er lagt opp på østsiden og deler av vestsiden. Vegen i.forgrunnen ligger over åpningspartiet i 

naustet. Foto ved Ann Mari Olsen. 

Nausttufta er orientert N-S, og ligger vinkelrett på strandbeltet. Det er bare ca. 

15 m fra stranda til nauståpningen, men fra sjøen skråner bakken bratt opp, slik 

at nedre del av tufta i dag ligger ca. 2,5 m over havnivå ved flo og ca. 3,5 m ved 

fjære sjø. 

For å få plass til den store bygningen har det vært nødvendig å grave seg inn i 

skråningen bakenfor, og løsmassene herfra er lagt opp i en omkring 2 m høy 

forstøtningsvoll langs naustets østre langside som en avgrensning mot en liten 

bekk som renner ut i Bjørvikjo. En liknende voll har vært anlagt langs de ytre 15 

meterne av vestveggen. Den indre halvparten av bygningen har ligget inngravd i 

bakken, og langs bakveggen og en del av vestre langvegg har markoverflaten vært 

opptil 3 m høyere enn gulvet i naustet (sml. fig. 2). 
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Fig. 3. NausttL{(ta på Stend sett fra nord med Fanqfjorden i bakgrunnen. Indre endevegg med 
rester av treveggen ses i,(orgrunnen. Foto ved Ann Mari Olsen. 

I undergrunnen er det dels ren leire og dels finkornet sand i skråttliggende 

skikt, og derfor har gulvet i naustet vært leire i indre halvdel og sand lenger ute. 

Dette har betydning for bevaringsforholdene for treverket i bygningen. 

På den utplanerte flaten er selve naustet bygd. Det har vært en trebygning med 

vegger av stående plank og halvkløvninger og med indre takbærende stolper. 

Naustet har vært 34,5 m langt, medregnet et ytre 2,5 m langt for-rom med åpning 

ut mot sjøen. Veggene har vært buet slik at bredden ved indre endevegg var 6,7 

m, ved midtpartiet 8,3 m og ved åpningen av for-rommet ca. 5 m. De to rekkene 
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av takbærende stolper har også krummet i lengderetningen, men ikke i samme 

grad som veggene, og det blir derfor ujevn avstand mellom stolperekke og vegg

linje. Avstanden var 0,9 m ved endene og 1,5 m ved J?idtre stolpepar. 1) Det har 

vært 17 par stolper med innbyrdes avstand på l ,8-2,0 m. Avstanden mellom stol

pene i ytterste par var 5,0 m, ved midtre par 6,0 m og ved indre par 5,25 m (sml. 

fig. 4 og 5). 

Ca. halvparten av stolpehullene er gransket ved snittgravning (sml. fig. 6a-b). I 

bare et fåtall av hullene har det vært mulig å se spor etter selve stolpen i nedgrav

ningen (det gjelder nr. 8, 12, 13, 29, 41, 45, 47 og 50). Hovedstolpene (merket H 

på plantegningen) har tydeligvis vært omkring 15 cm i tv.m. Tett inntil endel av 

hovedstolpene er det funnet spor etter mindre stolper (se nr. 4, 12, 19, 20, 29, 32, 

34, 35, 41, 42, 49 og 51), og i to tilfeller der selve stolpen tegnet seg i nedgravnin

gen (nr. 12 og 41) synes disse å ha vært henholdsvis 8 og 10 cm i tv.m. og har 

stått skrått mot en hovedstolpe. Mellom enkelte av hovedstolpene finnes det også 

større stolpehull (nr. 8, 14, 16, 28 og 52) og i alle fall en av disse (nr. 8) har vært 

rettstående og av samme dimensjon som hovedstolpene. 

Alle ekstrastolpene finnes i den midtre delen av tufta. Her har trykket fra taket 

øvet sterkest press på stolpene, og dette har muligens gjort det nødvendig dels å 

skifte dem ut etter en tid og dels har det vært behov for å støtte opp svake stol

per. 

Langveggene var markert med tydelige grøfter fylt av leire, sand og stein som 

har støttet opp treveggene. Grøftene varierte i størrelsen mellom O ,4 m og O ,6 m i 

dybde og 0,5 m og 0,7 m i bredde i gulvnivå, men ble smalere mot bunnen. Di

mensjonene var størst ved naustets midtparti med avtagende mål mot begge en

der. Treveggene hadde stått i vestre sidekant av begge grøftene, ikke i begge 

ytterkantene slik en skulle forvente (sml. fig. 7a-b). Det er sannsynlig at den 

asymmetriske plasseringen er valgt for å motvirke det store sidetrykket fra bak

keskråningen langs vestveggen. 

Bevaringsforholdene i øvre del av naustet var eksepsjonelt gode på grunn av 

leiren i undergrunnen, og på de delene av veggplankene som sto under gulvnivå 

kunne f.eks. øksehuggene fortsatt sees. Trevirke av ujevn kvalitet var benyttet i 

1) Alle mål regnet fra midtpunkt i stolpehull og trevegger. 
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Fig. 4. Fotomosaikk satt sammen av tårnfoto 

av naustet på Stend. ipningspartiet ligger under 
vegen i sør og var ikke oppdaget da bildene ble 
tatt. Steinene langs veggene er ikke murer, 

men øverste nivå av stein.fylling i vegg-grøftene. 
Det framgår at indre endevegg er skråstilt i for

hold til en vegglinje vinkelrett på husets lengde
retning. Sammenlikn med plantegningen fig. 5. 
Foto ved Bjørn Myhre. 
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Fig. 5. Plantegning av naustet på Stend 
med de viktigste konstruksjonsdeta{jene 
markert. NØ-hjørnet er ikke undersøkt, 
heller ikke SØ-hjørnet som muligens er 
ødelagt ved anleggelsen av en veg. Teg
ningen bygger på plantegning av Jakob 
Kvalvaag og tårnjoto fig. 4. 
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Fig. 6. 11/ustra!iion av to typer stolpehull i naustet, nr. 45 uten steinskoning (øverst) og nr. 50 med 
skoning (nederst). l det sistnevnte stikker et .fiskesøkke fram i pro.fllen. Foto ved Bjøm Myhre. 



SNITT 2 

L-~--~--~~--~0,~5 ______________ _L _______________ 1~,50m 

stein 

gul sand med brune striper 

§ gul sand med ruststriper 

~ lysegrå sand 

blal'lding av trekull, leire, 
sand, grus og jord. 

påfylt sand 

oppløPSt tre 

Fig. 7. Snitt 2 og 3 gjennom vestre vegg-grøft i naustet, begge sett fra sør. Oppløst treverk i vestre 
kant av gr~fta viser hvor treveggen har stått. l snitt 2 har planken stått på en flat stein, i snitt 3 
viser spor i undergrunnen at plankene har stått direkte på bakken. Tegning ved Ingeborg Anna 

Magnus, foto ved ~jørn Myhre. 
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.. plank ~ jernutfelling 

~ lei re blandet med sand r:::J oppløst tre 

[I] sand CbO stein 

1~0~~~~1 grus og sa h d grense for nedgraving 

Fig. 8. Lengdesnitt 4 i vestre langvegg sett fra vest. Planker av ulik lengde er plassert i ulike nivåer 
i vegg-grøfta, noen på .flate heller, andre på bakken. Tegning ved Malgorzata Kowalczyk. 

langveggene. Side om side sto det dels halvkløvninger, dels tiløksete planker med 

rektangulært eller kvadratisk tverrsnitt og dels hunplanker. Sammenføyningene 

mellom plankene har også vært ujevne. Enkelte steder har to tiløksete sidekanter 

stått tett sammen, men i de fleste tilfellene har ujevne flater stått mot hverandre, 

slik at det har vært sprekker i veggene. Det kan imidlertid tenkes at sammen

føyningene har vært mer forseggjort over gulvnivå der trevirket ikke var bevart. 

Plankene har også hatt ulike lengder, slik at det har vært nødvendig å plassere 

enkelte steiner eller flate heller i bunnen av grøftene (sml·. fig. 8). Alle plankene 

hadde en flat side vendt inn mot rommet (sml. fig. 13). 

Øvre endevegg har hatt en langt finere konstruksjon. De tiløksete plankene har 

hatt utsparinger på smalsidene, slik at de har overlappet hverandre nesten som i 

en panelvegg. Planketykkelsen har imidlertid vært litt varierende, og enkelte 

sprekker og ujevnheter har forekommet (sml. fig. 9-11). Plankene i endeveggen 
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Fig. 9. Øvre endevegg med rester av trevegg bevart, sett fra vest. Steinene til venstre i.forgrunnen 
angir hvor den opprinnelige tverrveggen har gått inn mot NV-hjørnet i naustet. Steinene til høyre 
i .forgrunnen er skoning omkring stolpehull l. På innsiden av veggen omtrent midt i bildet ses ild
sted l som ligger så nær treveggen at en av plankene var forkullet på innsiden. Foto ved Bjørn 

Myhre. 
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Fig. JO. Midtpartiet av plankeveggen 
i øvre endevegg sett ovenfra til venstre 
og fra nord til høyre. Plankene er 
sammenføyd ved delvis overlapping av 
utsparinger på sidene. BR angir plan
ken som har brannspor p.g.a. nærhe
ten til ildsted l. Tegning ved Egil/ 
Reimers. 



10 cm 

Fig. 11. Deta(jtegning av planke 12 i øvre endevegg med tydelige utsparinger på sidene. De .fleste 
plankene hadde avhogd det nedre hjørnet som vendte mot vest. Det er mulig at dette er gjort for 
å lette sammenføyningen dersom jord og sand hopet seg opp ved foten av plankene. Tegning ved 

Lars Tangedal 
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Fig. 12. Deta(jtegning av NV-hjørnet i nausttL{{ta i plan og snitt. De tre nordre plankene i vestveg
gen (i gr~ft 2) er inntegnet. Den opprinnelige endeveggen (gr~ft l) har tydeligvis ikke vært sam
menføyd med disse plankene. Rester av planker i den yngre endeveggen (i gr~ft 3) har vært løst 
sammenføyd med tredje planke (regnet nordfra) i vestveggen (se plan og snitt 10). Grøft l og 3 
går ved siden av hverandre i snitt 9, men lenger øst skjærer helt tydelig gr~ft 3 over gr~ft l. Teg-

ning ved Malgorzata Kowalczyk. 
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Fig. 13. Foto av området omkring NV-hjørnet i tufta (sml .. fig. 12). Fyllmassene i gr~ft l og 3 er 
her.fjernet. Det kommer tydeligfram at gr~ft l er avsluttet et stykke fra nordre planke i vestveg
gen. Merk at en stein ligger til høyre for hjørnet. Det var ikke spor etter stolpehull ved denne. 
Plankene i vestveggen står tett sammen men uten spor av sammef({øyning. Foto ved Bjørn 

Myhre. 

sto svært grunt i ei grøft som var bare 0,5 m brei og 0,15 m dyp. Det var lagt 

stein på begge sider av plankene, men bare i gulvnivå, og selve veggrøfta var fylt 

med sand. Det er imidlertid mulig at planker og steiner opprinnelig har vært 

plassert i bunnen av grøfta, men at frost og tæle har løftet dem opp. Veggen ville 

ikke hatt noen støtte i bunnen og ville ikke tåle mye trykk dersom den opprinne

lig har stått så grunt som nå. Det var helt tydelig at det ikke hadde ligget en 

syllstokk som fundament for veggen. 

En årsak til den spinkle fundamenteringen av endeveggen kan være at panel

veggen sannsynligvis er en sekundær tilføyning. Den står litt skrått i forhold til 
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langveggene og skjærer over en eldre veggrøft som er orientert vinkelrett på lang

veggene (sml. fig. 4 og 9). Denne var ca. 0,3 m brei og 0,2 m dyp. Treverk var 

ikke bevart til tross for at den var gravd ned i ren leire, men steiner lå slik plas

sert i bunnen, at det tydeligvis hadde stått en plankevegg i midten av grøfta. Den 

er trolig fjernet og erstattet med den sekundære panelveggen. Den opprinnelige 

endeveggen kan ha vært bygget av samme type materiale som i langveggene. 

Den kan ha blitt skadet eller av en eller annen grunn ikke maktet å stå i mot 

trykket fra leirbakken ovenfor (sml. fig. 12-13). 

Panelveggen var ikke sammenføyd med plankene i langveggene. Den har gått 

helt inn til den flate innsiden av tredje halv kløvning fra NV -hjørnet og har stått 

kant i kant med denne (sml. fig. 12). Den opprinnelige vegg-grøfta tok slutt i øvre 

kant av vegg-grøfta til langveggen, så heller ikke den eldste endeveggen kan ha 

vært sammenføyd med langveggen. Det kan se ut til å ha vært en åpning på ca. 

10 cm bredde i dette hjørnet (sml. fig. 12). 

Sammenlikning med andre utgravde nausttufter 
Stolper og tak-konstruksjon 

Spor etter takbærende stolper er ikke funnet i tidligere undersøkte nausttufter. 

Nausttufta på Bjelland på Stord hadde mange likhetstrekk med Stendnaustet, bl.a. 

fantes det også der dype vegg-grøfter med høye voller på utsiden av langveggene, 

men til tross for at Erik Hinsch var særlig oppmerksom på forholdet, lyktes det 

ikke å påvise indre stolpehull. Hinsch mente derfor at taket på Bjellandsnaustet 

hadde hvilt direkte på langveggene, og han trodde heller ikke at det hadde vært 

beter på tvers av huset. «En av hensiktene med tverrbitene var å stive av hele 

konstruksjonen og føre trykket fra taket loddrett over på veggene. Da bortfaller 

imidlertid enhver fornuftig forklaring på de ytre forstøtningsvollene. Hvis vi fjer

ner tverrbitene, slik jeg har gjort det på tegningen til høyre (1960, fig. 10, her 

gjengitt som fig. 14), får vi et enkelt sperretak. Det hviler med hele sin tyngde på 

veggene og gir et trykk både nedover og utover. Dette trykket motvirkes av voll

ene, som nå blir helt nødvendige for at ikke hele bygningen skal ramle sammen. 

Denne konstruksjonen representerer et ganske revolusjonerende framskritt i for

hold til langhuset. Som tegningen viser, består fordelen i at den gir et meget 
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Fig. 14. Nausttu.ft på Bjelland på Stord i Hordaland etter tegning av Erik Hinsch (1960, fig. JO). 
Nederst plantegning med vegg-gr~fter og voller markert. Stolpehull ble ikke funnet, men Hinsch 
har antydet hvor det ville ha vært naturlig å plassere indre stolperekker. De tenkte snittene viser 
hvordan indre stolper eller tverrqjelker begrenser størrelsen på båter som kunne tas inn i naustet. 

større og friere rom. Det svarer til bygningens primære funksjon som var å rum

me et skip, og dette gir igjen nøklen til forståelsen av naustets spesielle utform

ing.» (1960, s. 12-14). Et liknende syn uttrykker Egil Bakka i en diskusjon om

kring Stendnaustets konstruksjon (Bakka 1968). Perry Rolfsen slutter seg til den

ne hypotesen ut fra erfaringene ved undersøkelsen av Jærnaustene: «Denne teori

en støttes dessuten av en annen viktig ting. Med tversgående stokker i naustene 

vil bare båter med lave stevner kunne komme inn. Det er mulig det kan ha vært 

tversgående stokker ved den indre gavlveggen for å forsterke konstruksjonen.» 

(1974, s. 100-101). 
Stendnaustet har langt større dimensjoner enn dem Rolfsen og Hinsch disku

terte, og særlig har det betydning å peke på den store bredden av bygningen. Tak-
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trykket har sannsynligvis vært for stort til at bare veggene kunne bære det, og det 

ble behov for å overføre trykket til stolpene. Som nevnt sto stolpene meget jevnt, 

parvis ordnet med en avstand på bare 1,8-2,0 m. Den parvise ordningen tyder på 

at det har vært behov for å støtte opp under sperrene, og den korte avstanden 

mellom stolpene viser at taket må ha vært tyngre enn det som er vanlig på gårds

husene. Der er avstanden mellom stolpeparene vanligvis omkring 3,0 m i gjen

nomsnitt (Myhre 1975, s. 172). 

Det ville være nærliggende å tolke de parvise stolpehullene som spor etter en 

grindkonstruksjon med beter på tvers av rommet og med langsgående åser som 

forbandt stolpene i lengderetningen og som taksperrene eller raftene kunne hvile 

på. Løsningen med beter vil som nevnt av Hinsch og Rolfsen begrense stevn

høyden på de båtene som kunne tas inn i bygningen. 

Naustets vegghøyde er vanskelig å beregne. Dersom treveggen skulle nå opp til 

øvre kant av vollen langs østre langvegg og over marknivå utenfor indre del av 

vestveggen, må den ha vært over 2,5 m høy, sannsynligvis ca. 3 m høy. Hinsch 

beregnet vegghøyden på Bjellandnaustet til ca. 2,5 m på grunn av høyden av de 

ytre vollene (1960, s. 12), mens Rolfsen anslo vegghøyden på Jærnaustene til 

2,0-2,1 m (1974, s. 99). 

Det er sannsynlig at taket har vært tekket med never og torv slik vi kjenner 

det fra de mange hustuftundersøkelsene, og som det ble funnet spor etter i de 

øvrige undersøkte naustene (Hinsch 1960, s. 12, Rolfsen 1974, s. 100). Dette set

ter grenser for takvinkelen til maksimalt 35-40 grader (Kloster og Frimannslund 

1943, s. 74, 80, 89, 97). Rolfsen bruker en antatt takvinkel på 30 grader. Hinsch 

sier han bruker en takvinkel mellom 20 og 25 grader (1960, s. 12), men på rekon

struksjonstegningen er den satt til 35-40 grader. Med en beregnet vegghøyde på 

2,5 m og en takvinkel på 40 grader, vil takhøyden på mønet i Stendnaustet ha 

vært ca. 4,0 m ved åpningen av for-rommet, 5,0 m ved nedre tverrvegg og 5,5 m 

i midtpartiet. Veggenes krumning i lengderetningen tilsier også at taket har vært 

hvelvet og høyest på midten. 

Ut fra disse beregningene ville de takbærende stolpene kunne blitt ca. 3,2 m 

høye ved åpningen og ca. 3,7 m høye i midtpartiet. Tenker en seg at eventuelle 

beter har vært plassert høyest mulig, slik det er vanlig ved grindkonstruksjon, vil 

de nevnte tallene sette grenser for hvor høye skip som kunne tas inn i naustet. 
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Disse tallene er selvsagt svært hypotetiske og de vil være helt avhengige av hvil

ket utgangspunkt en velger for vegghøyde og takvinkel. 

De største båtene en kjenner fra omtrent samme tid som Stendnaustet er 

Nydambåten (lengde ca. 23m), Sutton Hoo båten (lengde ca. 27 m) og Kvalsund

båten (lengde ca. 18 m). De er antatt å ha vært henholdsvis ca. 4 m, minst 3,8 m 

og 4,1 m høye over stevnene (sml. Rolfsen 1974, s. 104). Høyden under betene i 

Stendnaustet kan vanskelig ha vært så stor, og dersom denne stevnhøyden har 

vært vanlig på båter av tilsvarende dimensjoner, skulle dette være et argument 

mot en grindkonstruksjon. 

Det er nylig framsatt en hypotese om at grindkonstruksjon kanskje ikke har 

vært så vanlig i hus fra jernalderen som en tidligere antok (Larsen 1974). Johan 

Larsen hevder at taket ville kunne holdes oppe av stolper som støttet sperrene di

rekte, samtidig som horisontale bjelker ble plassert mellom hver stolpe og en 

langsgående ås på toppen av treveggen eller direkte til sperren ved veggen (Larsen 

1974, s. 174-180). En slik løsning har også vært antydet for Stendnaustet av Egil 

Bakka (1968, s. 2). 

Når parvis stilte stolpehull står svært tett i en bygning, slik som i Stendnaustet, 

kan det tyde på en sammenheng mellom stolper og sperr uten en langsgående ås 

imellom. En langsgående ås ville kunne bæres av relativt få stolper, og sperrene 

kunne legges så tett som ønskelig uavhengig av," stolpenes plassering (Larsen 

1974, s. 174). Stolpehull som ikke er plassert i en rett linje i husets lengderetning, 

er også et argument Larsen bruker mot tanken om langsgående åser over stolpene 

(s. 179). I Stendnaustet står som nevnt stolpehullene langs en krummet linje. En

kelte hull som må tolkes som spor etter utskiftete stolper, finnes også til side for 

stolpelinjen. 

En slik bærende takkonstruksjon ville gi den nødvendige indre høyden i Stend

naustet. 

Veggkonstruksjon 
Både en grindkonstruksjon og en løsning som antydet av Johan Larsen skulle 

være tilstrekkelig sterk til å kunne bære taket. Hvordan skal en da forklare de sto

re vollene på utsiden av veggene? Erik Hinsch's tanke var nettopp at de store 

vollene skulle erstatte tverrbetene og sikre huset mot sammenrasning på grunn 
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av for stort sidetrykk. Et viktig premiss for hans slutning er at det etter hans me

ning ikke finnes noen annen «fornuftig forklaring» på de ytre vollene enn deres 

funksjon som forstøtning (1960, s. 14). 
Hinsch sluttet seg til den vanlige oppfatningen dengang at gårdshuset i eldre 

jernalder hadde hatt steinvegger i kyststrøkene av Sør-Norge og på Østersjøøyene 

og torvvegger på Jylland (1960, s. 11). Han må derfor ha sett på konstruksjonen 

med trevegger og ytre voller i naustet som noe helt spesielt, og han tolket den 

som en forløper for vikingetidens hall eksemplifisert ved Trelleborghuset (1960, s. 

22). De seinere års utgravninger av hustufter fra eldre jernalder har imidlertid vist 

at en lang rekke av disse sannsynligvis har hatt indre trevegger, og den tanken 

har vært framsatt at de ytre steinmurene eller torvveggene hovedsakelig har hatt 

som funksjon å isolere mot trekk og kulde og å beskytte treverket mot væte og 

råte (Myhre 1975, s. 168-169.) Rolfsens undersøkelser av Jærnaustene viser at 

også disse har hatt indre trevegger med steinmurer på utsiden, nøyaktig som bo

lighusene. 

En kan stille spørsmålet om også vollene på utsiden av Stendnaustet kan ha 

hatt en isolerende og beskyttende funksjon, og om dette kan være en del av for

klaringen på vollene og murene i de andre undersøkte nausttuftene. Som en vide

reføring av denne tanken faller det også naturlig å spørre om man ikke i folke

vandringstid mestret trebygningsteknikken så godt at det var mulig å bygge store 

naust uten forstøtningsvoller eller murer av annet materiale. 

De tre naustene fra folkevandringstid på Nord-Kolnes i Sola på Jæren som Per

ry Rolfsen undersøkte i 1964 og 1965 hadde følgende mål (stilt opp mot verdiene 

for naustene fra Bjelland og Stend): 

Lengde Bredde på Bredde ved 

midten åpningen 

Naust 13 22,1 m 4,4 m 3,18 m 

Naust 14 14,65 m 3,46 m 3,00 m 

Naust 15 19,0 m 4,12 m 3,35 m 

Bjelland 27,0 m 6,7 m 4,9 m 

Stend (uten for-rom) 32,0 m 8,3 m 7,0 m 

Stend (med for-rom) 34,5 m 8,3 m ca. 5,0 m 
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Bare i det lengste naustet (nr. 13) fant Rolfsen spor etter veggrenner. De var 

ikke sammenhengende, men avbrudt av korte partier som var regelmessig plas

sert tvers overfor hverandre. Rennene var bare 0,25 m breie og 0,1--0,4 m dype, 

og det sto kantstilte steinheller i dem. Selvom det er vanskelig å forklare hvorfor 

rennene har vært avbrudt, er det tydelig at de har hatt sammenheng med en in

dre trevegg (Rolfsen 1974, fig. 9, s. 46-47 og 100). Spor etter trevegg ble ikke fun

net i de to mindre naustene. 

De ulike dimensjonene på bygningene kan sannsynligvis forklare de ulike 

størrelsene på vegg-grøftene. Dess større og breiere naustet var, dæss større tyngde 

måtte veggene tåle og dess bedre måtte de være fundamentert og konstruert. Det 

kan derfor godt tenkes at også de to mindre naustene på Nord-Kolnes har hatt 

trevegger som det ikke var behov for å fundamentere i særlig grad, og som derfor 

ikke har satt spor i undergrunnen. 

Alle Kolnesnaustene har hatt krumme vegger og er i form identiske med naus

tene på Stend og Bjelland. De skiller seg fra disse ved å ha hatt ca. 2 m høye, ytre 

steinmurer med et l ,5-2,0 m breit fundament bygget i skall mur. Utenfor disse 

har det igjen vært voller av stein og jord (Rolfsen 1974, s. 99). 

Disse ytre steinmurene og vollene er større enn det som er vanlig ved hustufter 

av liknende dimensjoner (vanlig bredde ca. l m, sml. Myhre 1975, s. 170), og det 

må sannsynligvis ha sammenheng med det større presset på veggene når takbæ

rende stolper mangler, slik Hinsch og Rolfsen har hevdet. Men på grunnlag av er

faringene fra utgravningene av Stendnaustet og andre hustufter de siste årene, 

mener jeg det er grunn til å moderere denne hypotesen: Et større takpress har i 

første rekke blitt oppveid av sterkere tak- og veggkonstruksjon, men som en sik

kerhetsforanstaltning har man bygget de ytre murene eller vollene større enn ved 

vanlige hus. Vollene og murene har også ved naustene hatt en isolerende og be

skyttende funksjon. 

Etter denne hypotesen skulle det ikke være en absolutt forutsetning med ytre 

murer eller voller i naust av liknende dimensjoner som dem vi her diskuterer. Ut

bredelsen av de kjente nausttuftene er omtrent den samme som for hustuftene 

fra folkevandringstiden, dvs. fra Lindesnes til Troms. Lenger øst kan vi tenke oss 

at naustene er bygget som rene trebygninger på samme måte som tidligere antatt 

for gårdshusene (sml. Hagen 1953, s. 201 og Myhre 1975, s. 168). Slike bygninger 
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vil det være svært vanskelig å finne spor etter på markoverflaten. Nå kjennes det 

riktignok et naust i Akersvika ved Mjøsa og et i Brunlanes i Vestfold med ytre 

voller (Rolfsen 1974, s. 12), men en burde ha funnet langt flere dersom dette had

de vært en vanlig type. 

Konstruksjon av indre trevegg 
Funnforholdene som er beskrevet ved indre tverrvegg i Stendnaustet har nære 

paralleller i Bjellandnaustet (Hinsch 1960, s. 8-9). Det var også der spor etter ei 

indre og ei ytre grøft for endeveggen. Hinsch tenkte seg at det i den ytre grøfta 

hadde ligget en syllstokk inn mot endeplankene i langveggene som et fundament 

for en stående plankevegg eller helst for en vegg av horisontale stokker. Disse 

mente han var holdt på plass av to hjørnestolper mens byggingen pågikk og etter

på av en stor jordvoll på utsiden (1960, fig. 4, her gjengitt som fig. 15). I den in

dre grøfta foreslo Hinsch at det kunne ha stått en plankevegg som dels var satt 

opp som kledning og dels for å hindre at sand og jord skulle komme inn i naustet 

gjennom sprekker i ytterveggen. 

Gravningsforholdene på Bjelland var på lang nær så ideelle som på Stend, og 

sporene etter endeveggene var ikke så tydelige. Tanken om hjørnestolpene fikk 

Hinsch da han avdekket en liten steinsamling omkring et åpent område med 

tverrmål på ca. 20 cm ved endene av begge langveggene. Det var ikke noe stolpe

hull synlig, så Hinsch foreslo at stolpene var blitt satt på bakken og støttet opp av 

en steinforing (1960, s.8). 

I den ytre veggrøfta var det ingen rester etter liggende trevirke, og da bunnen 

av grøfta skrånet oppover mot langveggene, kan det tale mot tanken om en 

syllstokk. Grøfta kunne heller ikke dokumenteres så langt ut til sidene som til 

høyde med langveggene, noe en skulle vente dersom en syllstokk var gravd ned 

og lagt an mot enden av langveggene. Det kan også synes unødig med en indre 

panelvegg foran ytterveggen. Erik Hinsch sier da også at han regnet dette som en 

hypotese. 

Det var svært likeartete forhold ved bakveggen i naustet på Stend, men det 

synes klart at den løsningen Hinsch foreslo, vanskelig kan komme på tale der. 

Den ytre vegg-grøfta var for smal og steinfylt til at en syllstokk kan ha ligget i 

den, og den hadde dessuten en 1engdeprofil som taler mot en slik tanke. Grøfta 
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Fig. 15. Konstruk~jonstegning som viser hvordan Erik Hinsch tenkte seg ~jørnekonstruk~jonen i 
nausttufta på ~jel/and. I Stendtufta er de to indre endeveggene fra ulik tid, og det er ikke spor 

etter en vegg av horisontale stokker (Etter Hinsch 1960, fig. 4.). 
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sluttet også på Stend før den nådde langveggene, og det var med sikkerhet ikke 

noen spor etter hjørnestolper (sml. fig. 12-13). Der var det også en klar aldersfor

skjell mellom de to vegg-grøftene. 

Når funnforholdene var så like i disse to naustene, er det sannsynlig at kon

struksjonen av bakvegg og hjørner har vært den samme i begge tilfeller. Det er 

imidlertid vanskelig å finne en tilfredsstillende løsning. En mulighet er det at bak

veggen har vært føyd sammen med langveggene over gulvnivå (sml. s. 10). 

N auståpningen 
Et 2,5 m langt ytre for-rom har vært adskilt fra selve naustet ved en tverrvegg. 

l m sør for ytterste stolpepar gikk ei 0,54)7 m brei og 0,154),25 m dyp grøft på 

tvers av tufta fra langvegg til langvegg (sml. fig. 5). Den var jevn og avrundet i 

bunnen og inneholdt bare mørk jord. Jeg vil helst tro at det her har ligget en 

syllstokk som har vært fundamentet for en lettvegg. Denne måtte i tilfelle ha 

vært av en slik karakter at den lett kunne fjernes når båten skulle inn og ut av 

naustet. Naustbredden må ha vært ca. 5 m ved åpningen av for-rommet og ca. 7 

m målt lang tverrgrøfta. Den minste bredden har satt grensen for båtens' dimen

sjoner, så det ville være plass til at de ytre delene av den eventuelle tverrveggen 

var permanente, mens midtpartiet i en bredde på ca. 5 m kan ha bestått av lem

mer som kunne tas ned når det var behov for det. 

Foran selve åpningen av naustet på Bjelland fant Hinsch spor etter en kon

struksjon som han tolket som sekundær og «fra en tid da bygningen ikke lenger 

ble brukt som naust» (1960, s. 9). Av gravningsinnberetningen framgår det imid

lertid at åpningspartiet var delvis ødelagt før undersøkelsen, og på grunn av van

skelige værforhold ble det ikke mulig å fullføre utgravningen av dette partiet 

(Hinsch 1957, s. 53 ff). Det er et spørsmål om det kan ha vært spor etter et for

rom også ved Bjellandnaustet. 

I de undersøkte nausttuftene på Jæren har det ikke vært mulig å påvise noen 

rester av vegg i åpningen, men Perry Rolfsen antar at det har vært behov for å 

stenge naustet under visse forhold og finner det derfor sannsynlig at det har vært 

en vegg av en eller annen art i ytre ende. (1974, s. 101). 
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Konklusjon 
På mange måter synes Bjellandnaustet å ha vært nærmest identisk i form og ut

førelse med Stendnaustet: De dype vegg-grøftene har begge steder vært fundament 

for langvegger av stående plank og med omtrent samme krumningsgrad i lengde

retningen. Begge steder har de vært omgitt av voller av jord og stein. Den indre 

tverrveggen har hatt en likeartet utforming, og det er mulig at Bjellandnaustet har 

hatt en liknende tverrvegg ved åpningen som naustet på Stend. Den vesentligste 

forskjellen er at bare Stendnaustet har hatt indre takbærende stolper. Dette har 

trolig sammenheng med de ulike dimensjonene bygningene har hatt, noe som har 

krevd en ulik takbærende konstruksjon. I Bjellandnaustet må veggkonstruksjonen 

ha vært sterkere for å tåle sidetrykket. Men forøvrig kan de to bygningene ha 

tilhørt en standardform for naust i Hordaland i folkevandringstid, og det burde 

være mulig å etterspore langt flere i marken. 

Kunnskapene om bygningskonstruksjon som er oppnådd ved undersøkelsene 

av nausttufter, har hatt og vil få stor betydning for forståelsen av bygningsskik

ken for samtidige gårdshus. Sigurd Grieg foreslo at mange av de såkalte steinhus

ene hadde hatt et trepanel på innsiden av murene (1934, s. 101-102). Jan Peter

sen diskuterte også problemet om husene i folkevandringstid hadde hatt indre 

trevegger, men han kom til et negativt resultat (1933, s. 79). Det var først etter 

Hinsch's undersøkelse av Bjellandnaustet at man fikk øynene opp for hvordan in

dre trevegger i jernalderens langhus kunne se ut. Kort tid etter fant Irmelin Mar

tens sikre spor etter trevegger i ei hustuft på Mogen ved Mjøsvatnet (Martens 

1973), og seinere ble også svake spor funnet på Espeland i Sandnes og på Ulland

haug i Stavanger (Espedal 1966 og 1967, Myhre 1969 og 1975). Riktignok hadde 

man diskutert om husene i kretstunene fra romertid hadde hatt indre trevegger 

(Sjøvold 1971 og Møllerop 1971), men tanken var ikke blitt overført til hustuftene 

fra folkevandringstid. De gode bevaringsforholdene i Stendnaustet gir oss for 

første gang konkrete eksempler på hvordan en trevegg kan ha vært konstruert i 

eldre jernalder. Når så avanserte byggemåter har vært benyttet i et naust, fortel

ler det indirekte at de viktigste gårdshusene må ha vært minst like forseggjorte. 
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DATERING A V NAUSTTUFTENE 

Stendnaustet 

I Stendnaustet fantes et kulturlag som bare var noen få centimeter tykt. Tre store 

ildsteder ble avdekket, to i den øvre enden og ett like innenfor nedre tverrvegg. 

Det innerste ildstedet har tydeligvis vært ei søydegrop med mye skjørbrent stein 

og med endel funn av brente bein. Det lå så nær endeveggen at plankene nær

mest gropa var blitt forkullet på innsiden. Omkring de to indre ildstedene lå alle 

skårene av spannformete leirkar som ble funnet i tufta, ialt 389 skår. Her har 

sannsynligvis folk laget seg mat mens de oppholdt seg i naustet i forbindelse med 

f.eks. arbeid på skipet eller bygningen. Ildstedene lå så nær endeveggen, at man 

godt kunne tenke seg at de var i bruk også mens båten var i naustet. Ildstedet 

ved åpningen kan imidlertid bare ha vært benyttet når naustet var tomt. 

Alle leirkarskårene fra Stendnaustet stammer fra spannformete kar, de fleste 

har hatt tykkvegget, asbestinnblandet gods. En absolutt datering av et slikt skår

materiale av til dels dårlig kvalitet vil i dagens forskningssituasjon by på store 

problemer (sml. Slomann 1971, Bakka 1973, Magnus 1975). Tradisjonelt ville en si 

at hovedtyngden av skårene er fra 4. årh., endel fra 5. årh. og muligens enkelte 

fra 6. årh. Dette må imidlertid tas med store forbehold. Av andre funn som sann

synligvis er fra eldre jernalder, kan nevnes to brynesteiner av kvartsitt som også 

er brukt til ildslagning, og et fiskesøkke som ble funnet i et stolpehull (sml. fig. 

6a-b). En stor menge båtnagler og spiker av jern kan også være fra denne tiden. 

(Funnet har fått katalognummer 12075 og vil bli publisert i Historisk museums 

til vekstfortegnelse). 

Som ved nausttuftene på Bjelland og Nord-Kolnes var det spor etter aktivitet 

på stedet før naustet ble bygd. Under veggvollen i vest ble det funnet et 10-20 

cm tykt kulturlag og et stort ildsted. I laget lå flere båtnagler av jern, så også den 

eldste aktiviteten har vært knyttet til båter og skipsfart. Trolig har det ikke gått 

lang tid mellom avsetningen av kulturlaget og byggingen av naustet. En 14C-dat

ering (T -2331) av trekull fra ildstedet under veggvollen støtter denne tanken: 

1740 ± 70 før nåtid, dvs. 210 ± 70 e.Kr. (14C år). 

Fra utgravningen foreligger det også tre brynesteiner av leirskifer, et stort skår 

av kleberkar og to fiskesøkker av kleberstein hvorav det ene er sekundært brukt 

54 



som støpeform for en liten barre. Disse gjenstandene er sannsynligvis fra yngre 

jernalder og helst fra vikingetid. De kommer fra nedre del av naustet hvor det 

også lå ganske mange fragmenter av jernslagg hvorav noen har bevart rester av 

leirforing fra blestergrop. Disse yngre gjenstandene ble oppdaget svært tidlig un

der utgravningen, og deres sammenheng med naustet er ikke tilfredsstillende do

kumentert. 

Tidspunktet for naustets sluttfase er derfor ikke helt klarlagt, men de data som 

foreligger, antyder to muligheter: l) Naustet var fortsatt i bruk i yngre jernalder. 

2) Det ble forlatt kort tid etter ca. 500 e.Kr. En gang i yngre jernalder har ny 

aktivitet foregått på stedet, og de yngre funnene stammer herfra. 

5 14C-dateringer støtter opp oin det siste alternativet: 

Datering Ukalibrert 

Prøvenummer før nåtid datering Objekt 

T-1241 

T-1336 

T-1067 

T-1242 

T-1337 

(1950) 

1810 ± 60 

1790±110 

1730 ± 160 

1680 ± 60 

1520 ± 70 

140 ± 60 e.Kr. 

160 ± 110 e.Kr. 

220 ± 160 e.Kr. 

270 ± 60 e.Kr. 

430 ± 70 e.Kr. 

Planke i øvre endevegg 

Planke i vestre langvegg 

Planke i øvre endevegg 

Ildsted ved øvre endevegg 

Ildsted ved nedre endevegg 

Det er karakteristisk at treprøvene ga høyere verdier enn prøvene fra ildstedene. 

Teoretisk skulle de eldste dateringene gi naustets byggefase, mens dateringene fra 

ildstedene skulle være fra dets siste fase. Bruksperioden skulle i tilfelle på det 

nærmeste avgrenses av verdiene 1810 ± 60 og 1520 ± 70 før nåtid. I absolutte års

tall tilsvarer dette 140 ± 60 og 430 ± 70 e.Kr., tall som endres svært lite selv om 

en justerer for avvik mellom 14C-år og kalenderår (sml. Ralph, Michael and Han 

1973, table 2, gjengitt i Gulliksen 1974). 

Dette er dateringer som ikke stemmer helt overens med tolkningen av det ark

eologiske materialet. De tyder på at naustet er bygget allerede i 2. årh., dvs. tidlig

ere enn de eldste spannformete leirkarene angir. På den andre siden synes de 

yngste spannformete leirkarene å være litt yngre enn de seineste 14C-dateringene. 
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Avvikene er likevel svært små, og det er ingen grunn til å tvile på at 14C-daterin

gene gir en riktig alder på naustet. 

Størrelsen på de båtene som naustet kan ha rommet, kan kanskje gi grunnlag 

for en uavhengig datering. Perry Rolfsen har satt opp en liste over lengde og 

bredde på noen båter fra forhistorisk tid og middelalder (1974, fig. 31). Da bred

den i åpningen av for -rommet var ca. 5 m, vil det si at naustet var både langt nok 

og breit nok til å ta inn båtene fra både Nydam, Sutton Hoo og Kvalsund. Det er 

først i tidlig vikingetid, da de store skipene fikk større bredde at naustet kunne bli 

for lite. Men da vi sannsynligvis ikke kjenner alle jernalderens båttyper, blir den

ne vurderingen hypotetisk. De fleste Skuldelevskipene fra 1000-tallet var f.eks. 

smale nok til Stendnaustet, selv det 28 m lange Skuldelev 2. Dessuten utgjør den 

frie høyden under betene i naustet en usikkerhetsfaktor. Dersom den beregnede 

høyden på 3,2 m ved åpningen var riktig, ville f.eks. verken Nydam-, Sutton 

Hoo- eller K valsundbåten ha kommet inn. 

Landhevningen må imidlertid ha satt grense for hvor lenge naustet kunne bru

kes. Som nevnt lå åpningen ytterst på en strandterrasse med en bratt skråning 

ned mot nåværende strand, ca. 2,5 m.o.h. ved flo og ca. 3,5 m.o.h. ved fjære sjø 

(sml. fig. 16). Dersom en båt lettvint skulle tas inn og ut av naustet, måtte hav

overflaten ha nådd nesten opp til åpningen. Det skulle ikke store nivåsenkningen 

til før den bratte skråningen ville skape problemer. Det vil si at havnivået må ha 

vært nesten 2,5 m høyere enn i dag den gang naustet ble bygget. 

Fra utgravningene på Bryggen i Bergen vet vi at det stort sett har vært statiske 

forhold i nivået mellom hav og land siden midten av 1100-tallet (Herteig 1969, s. 

100). Dersom det har vært en jevn landhevning i tiden mellom folkevandringstid 

og middelalder i Bergensdistriktet, skulle dette bety at naustet ikke kunne ha 

vært i bruk i vikingetid. Landhevningen kan imidlertid ha vært ujevn og ulik in

nenfor små områder (Rolfsen 1974, s. 24), så selv om dette synes å være et godt 

dateringshjelpemiddel, er det ikke helt avgjørende så lenge vi ikke kjenner hav

nivået i vikingetid. En støtte for dateringen er det at andre naust fra eldre jern

alder på Sørvestlandet ligger i en liknende høyde over havet (Rolfsen 1974, s. 

23-24, 111). 
Naustet synes ikke å ha gjennomgått store ombygninger. Den indre endeveg

gen er som nevnt forandret, men skal en bygge på 14C-dateringene, er det ikke 
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PROFIL 

o 1 O 15 20m 
~----------~------------L-----------~----------~ 

nau•t veg "'"U llllllllllllllllllllllllr-------------, ___ w;: 
~ fyllmasse 

~ kvist, mose og plankerester 

~ overkant av naturlig leire 

mm naturlig undergrunn 

trolig overflate av naturlig bakke 

Fig. 16. Pro.fl/lagt N-Sfra naustet på Stend til venstre og ned mot nåværende strand til høyre. I 
bunnen av den største grøfta (mellom JO og 15m) er tidligere strand avdekket. Tegning ved f1jørn 

Myhre. 

stor tidsforskjell mellom endeveggen og langveggene. At flere av stolpene tydelig

vis er skiftet ut og andre støttet opp, forteller mer om den påkjenning jordgravde 

stolper er utsatt for enn naustets bruksperiode. Bygningen har derfor trolig ikke 

eksistert over svært lang tid. 

Samlet vurdert finner jeg det rimelig å datere naustet på Stend til romertid og 

folkevandringstid med yttergrenser tidlig i 2. årh. og 6. årh. Funnene fra vikinge

tid stammer sannsynligvis fra sekundær aktivitet på stedet. 

Datering av andre utgravde båtnaust 
En slik datering stemmer godt overens med resultatene fra utgravningene av an

dre store nausttufter. Rolfsen daterer de tre naustene på Nord-Kolnes til 4.-6. årh. 

(1974, s. 87), men det er også spor etter aktivitet på stedet fra tidlig romertid av, 

noe både 14C-dateringer og funn av leirkarskår tyder på (Rolfsen 1974, s. 54, 71, 

82). Dette skyldes sannsynligvis at det har stått et eldre naust der (Rolfsen 1974, 

s. 73). 
Bjellandnaustet må hovedsakelig dateres på skår av spannformete leirkar. 
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Hinsch setter disse til midten av 6. århundre, og med en «rimelig levetid på mel

lom 50 og 100 år for en slik bygning, betyr det at den er oppført omkring eller litt 

før 500» (1960, s. 10). Tidfestingen av de få og små leirkarskårene er problema

tisk, og etter min oppfatning kan de like gjerne plasseres i 5. årh. Dette rokker 

imidlertid ikke ved Hinsch' plasering i tid omkring 500. Med erfaring fra 14C-date

ringene fra Stend og Nord-Kolnes må vi sannsynligvis regne med en lengre 

brukstid enn Hinsch antok, og datere naustet til folkevandringstid generelt. Man

ge nagler og båtsaum under veggvollene viser at «det har vært drevet skipsbyggeri 

på stedet før naustet sto dem (Hinsch 1960, s. 10). 

På Nes på Karmøy ligger det to store nausttufter omkring 6 m.o.h. med opp

trekk og båtstø. Den lengste er 33 m lang, 8 m brei på midten og 6 m i endene, 

mens de tilsvarende verdiene for den minste tufta er 30,5 m, 5,9 m og 5,25 m. 

(Rolfsen 1974, s. 20-24). Sannsynligvis må sjøen ha stått minst 1,5 m høyere den 

gang de var i bruk. Det er foretatt en liten prøvegravning i den lengste tufta 

(Christensen jr. og Myhre 1960), og 14C-dateringer av trekull og et bearbeidet tre

stykke derfra ga henholdsvis 140 ± 80 e.Kr. og 650 ± 80 e.Kr. (14C år). (Rolfsen 

1974, s. 22). Det er også spor etter ei eldre tuft som ligger på skrå under de andre, 

og det er mulig at den eldste dateringen stammer fra denne (Rolfsen 1974, s. 23). 

Da begge 14C-dateringene er tatt fra materiale som ikke er sikkert korrelert med 

fornminnene, skal vi ikke legge for stor vekt på dem, men også disse stemmer 

overens med tidfestingen av andre naust fra eldre jernalder. 

På en ødegård på Vaula, Mosterøy i Rogaland har Jan Petersen og Odmund 

Møllerop undersøkt ei nausttuft som var 18 m lang, 4,5 m brei på midten og 2,4 
m ved åpningen. Ut fra de arkeologiske funnene kan den dateres til folkevandr

ingstid. I yngre jernalder er det tydeligvis bygget et bolighus i ruinene av naust

tufta (Møllerop 1962, s. 149. Rolfsen 1974, s. 19), på samme måte som Rolfsen 

påviste i den minste av tuftene på Nord-Kolnes (1974, s. 73-83). 

På Vere på vestsiden av Lista i Vest-Agder undersøkte Sigurd Grieg i 1933 fire 

bygningsrester som han kalte Vere Ill, IV, V og VI. Funnkatalogen herfra er bare 

delvis trykket i tilvekstfortegnelsene fordi det var Griegs mening å publisere disse 

gravningene særskilt (sml. C 25981-25984 i U.O.Å. 1933-1934, s. 199-200). Dette 

ble dessverre aldri noen realitet, og seinere er tuftene antatt å stamme fra vanlige 

gårdshus (sml. Grieg 1942, Slomann 1971, s. 13 og 30-31). 
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Fig. 17. Den nordvestre delen av Lista i Vest-Agder med tl{{tene Vere Ill, IV, V og VI inntegnet. 
De vender ut mot ei myr som ligger 2 til 2,5 m over nåværende havnivå. Høydekote 2,5 m er 
markert og viser at et slikt havnivå ville gitt et landskap med grunne viker og beskyttende holmer 

utenfor. Flere av tuftene er muligens etter naust. 

Tuftene ligger nedenfor den høye terrassen hvor gårdene Vere og Stave er 

plassert, på en 50 m brei flate mellom terrassekanten og ei stor myr (sml. fig. 17). 

Ved Vere Ill og VI er det storsteinet, delvis våtlendt kulturbeite og lite egnet til 

åkerbruk, ved IV og V er det mer tørrlendt og her finnes rydningsrøyser på et lite 

område nærmest omkring tuftene. Ill og VI synes å ha åpen endevegg ut mot 

vest, mens det er vanskelig å avgjøre om tuft IV kan ha hatt inngang i nordvestre 

endevegg. Tuft V er liten og nærmest kvadratisk. 

Tuft Ill og VI bør kunne tolkes som nausttufter og muligens kan dette også 
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gjelde for tuft IV. Avstanden fra sjøen er henholdsvis 200, 300 og 400 m, men 

høyden over havet er bare 2,5-4 m, og ved et havnivå 2-2,5 m høyere enn i dag 

ville alle tre tuftene ha ligget nær strandkanten i en bukt skjermet av en stor hol

me utenfor (sml. fig. 17). 

Tuft Ill inneholdt mange skår av spannformete leirkar og bør kunne dateres til 

4. og 5. årh. (C. 25981). De mange gjenstandene i tuft IV (C. 25984) viser bruk i 

3.-6. århundre og muligens tidligere (s.ml. Slomann 1971, s. 30). Funn av mange 

båtnagler styrker tanken om at det også her har stått et naust, men hypotesen 

svekkes ved opplysningen i Griegs innberetning om at det synes å ha vært tre 

rekker indre stolpehull (Grieg 1934 b.) .. Muligheten for at ei nausttuft på et seine

re stadium er bygget om til bolighus bør holdes åpen. Kanskje har tuft IV og V 

inngått i et lite gårdsbruk i siste del av folkevandringstid? 

Rolfsen har satt opp en liste som viser forholdet mellom lengde og bredde av 

åpningen til nausttuftene på Jæren. Ut fra dateringene av de undersøkte tuftene, 

indeksen på kjente båter fra jernalderen og tuftenes høyde over havet, kom han 

til at naust med indeks mindre enn ca. 1:5, dvs. ca. 20%, trolig er fra eldre jernal

der (Rolfsen 1974, s. US ff). Indeksen for Stendnaustet uten for-rommet blir 

21,8%, men tas for-rommet med blir den ca. 14%. Det faller derfor fint inn i Rolf

sens system. 

Bare ett skikkelig undersøkt naust kan dateres til yngre jernalder. Det gjelder ei 

tuft på Nordre Sunde, Stavanger, som var bare 8,5 m lang og 2,7 m brei både 

ved åpning og på midten (Rolfsen 1974, s. 83 ff). Et stort klebersteinskar funnet der 

er av vikingetids type, og en 14C-datering har gitt verdien 870 ± 70 e.Kr. (14C år). 

(Rolfsen 1974, s. 87). De beskjedne dimensjonene forteller at det må ha vært et 

vanlig gårdsnaust, og det kan ikke sammenliknes med de øvrige undersøkte stor

naustene. 

ANDRE NAUSTTUFTER PÅ VESTLANDET 

Langs norskekysten foreligger det opplysninger om flere hundre nausttufter som 

sannsynligvis er fra forhistorisk tid eller middelalder. Men da interessen og forstå

elsen for disse fornminnene er av forholdsvis ny dato, er det nokså sikkert at en 

detaljert nyregistrering vil medføre at antallet mangedobles. Det er karakteristisk 

at de fleste nausttuftene kjennes fra Rogaland, Hordaland og Nord-Norge hvor 
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forskningen omkring naustene er kommet lengst. Fra Fjordane har vi opplysnin

ger om bare ei nausttuft, fra Sogn kjennes ett eksempel og fra Sunnmøre bare 

syv. I hele Øst-Norge er det bare registrert to nausttufter, men som nevnt tidlige

re, kan dette til en viss grad skyldes at man har brukt rene trenaust som det i dag 

er vanskelig å finne spor etter. 

Langs Jærkysten har Perry Rolfsen kartlagt og beskrevet 49 tufter (1974, s. 30 

til 42). Fra Vestlandet nord for Rogaland kjenner jeg 39 nausttufter som er listet 

opp nedenfor, regnet fra sør til nord (funnkartnummer (fk.nr.) viser til Per Fetts 

registreringshefter for hvert prestegjeld på Vestlandet): 

Utbjoa, Ølen, .fk.nr. 5 

4 tufter ca. 14 x 5 m store. Delvis ødelagt av moderne naust. 

Bjelland, Stord, .fk. nr. 6 

Beskrevet ovenfor. 

Kårevik, Stord, .fk. nr. 2 

Ca. 30 x 8 m stor, 10 m fra sjøen. Spor etter indre trevegg påvist i snitt i veggvoll 

ved Svein Ove Agdestein og Bjørn Myhre 1970. Funn av nagle. 

Haga, Stord, nyregistrert 

2 tufter ca. 10 x 4 m store, ca. 30 m fra stranda. 

Rommetveit, Stord, .fk. nr. 2 

Ca. 25 x 15 m stor, ca. 10 m fra stranda. Et spadeliknende treredskap er funnet 

der (B 11288). Det er spor etter lunner av tre bevart i våtlendt midtparti. Inngravd 

i bakken. 

Sæbø, Kvinnherad, .fk. nr. l 
Ca. 15 x 6 m stor, 20 m fra stranda. 

Halsnøy Kloster, Kvinnherad, .fk. nr. 3 

Ca. 27 x 11 m stor, ca. 30m fra stranda. 
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Sjo, Kvinnherad, fk.nr. 7 
Ca. 30 x 6 m stor. 

Nes, Kvinnherad, .fk.nr. 5 

Ca. 20 m lang. Inngravd i bakken med moderne naust i nedre kant. 

Skåla, Kvinnherad, .fk.nr. 2 

35 x 5 m stor. Funn av spydspiss fra yngre jernalder (B 7877). 

Vang, Kvinnherad, ./k.nr. l 

Ca. 20 x 5 m stor. Funn av båtsaum. 

Va/land, Kvam, fk.nr. 5 

Ca. 32 x 15,5 m stor. Prøvegravning ved Haakon Shetelig i 1915 brakte for dagen 

en del keramikkskår fra middelalderen (B 6810). 

Hamn, Kvam, .fk.nr. l 

Ca. 31 x 12,5 m stor. 

Kinsarvik, Ullensvang, .fk. nr. l 

Ca. 30 x 16 m stor. En undersøkelse av veggmurene ved Per Fett i 1954 viser at 

det er brukt kalkmørtel i dem. 

Sekse, Ullensvang, .fk.nr. 8 

Over 15 m lang. Inngravd i bakken. 

Lote, Ullensvang, .fk. nr. 2 

Ca. 20 x l O m stor, ca. 30 m fra stranda. 

Vik, Eidfjord, .fk. nr. 2 
Inngravd i bakken, ødelagt av moderne vei. Funn av skaft til øse av kleberstein 

fra vikingetid eller middelalder (B 9853). 
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Skåtun, Fusa, .fk. nr. 2 

Ca. 32 x 6 m stor, ca. 30m fra stranda. 

Lekven, Os. fk.nr. l 

Ca. 25 x 3 m stor, ca. 20 m fra stranda. 

Askvik, Os, .fk.nr. 2 

Ca. 28 x 8 m stor, inngravd i bakken 30m fra stranda. 

Flesland, Fana, fk.nr. l 

Ca. 40 x 8 m stor, inngravd i bakken. 

Stend, Fana, .fk.nr. 2 

Beskrevet ovenfor 

Lone, Osterøy, .fk.nr. l 

2 nausttufter ved tjern innenfor fjordbunnen. Ca. 25 x 5 m og 9 x 3 m store. 

Øyra, Høyanger, fk.nr. 2 

Ødelagt av tettbebyggelsen i Høyanger. Skal ha vært ca. 80(?) x 8 m stor. 

Arskogen. Gloppen, fk.nr. l, 3 

Mål ikke oppgitt. Uklart om det dreier seg om ei moderne eller gammel nausttuft. 

I tufta skal være funnet ei grav fra yngre jernalder (B 5813). 

Knarrda/, Sande, fk.nr. 2 

Mål ikke oppgitt. Inngravd i bakken. 

Kva/sund, Herøy, nyregistrert, fk. nr. 6 

Ca. 20 x l O m stor, l O m fra stranda. 

Kleppe, Herøy, fk.nr. 2 

Ca. 24 x 7 m stor, 16 m fra stranda. Utgravning ved Eva Nissen Meyer i 1935, 

men ingen daterbare funn ble gjort (B 8783). 
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Hasund, Ulstein, nyregistrert, fk.nr. 14 

Ca. 6 x 2,5 m stor, inngravd i bakken ca. 4 m fra stranda. 

Bm·stad, Ørsta, ./k.nr. 3 

Flere nausttufter kant i kant med felles langvegg, inngravd i bakken. Ca. 12-14 x 
5 m store. 

Blindheim, Giske, ./k.nr. 8 

Ca. 15 m lang, inngravd i bakken. 

Roald, Gis/æ, .fk. nr. 17 

Skal ha ligget ei stor nausttuft som ble kalt «Gangerolfs båtstø». 

De spinkle og usystematiske opplysningene som foreligger fra de fleste av disse 

nausttuftene gir ikke grunnlag for dateringsforsøk. Løsfunnene tyder på at enkelte 

av dem har vært i bruk i yngre jernalder og middelalder (Valland i Kvam, Skåla i 

Kvinnherad, Vik i Eidfjord og Kinsarvik i Ullensvang), og den store bredden på 

enkelte av disse viser at vi står overfor en annen nausttype enn dem vi kjenner 

fra eldre jernalder. Dersom dette nausttuftmaterialet skal kunne utnyttes til kro

nologiske studier, vil det kreve en nyregistrering med sikte på innsamling av data 

som: Nøyaktige innvendige mål, høyde over nåværende havnivå, avstand fra 

strand, de lokale terrengforholdene og en detaljert beskrivelse av tuftene, slik Per

ry Rolfsen har gjort for jærnaustene ( 1974, s. 33 ff). 

NAUSTTUFTER, BOSETNING OG SAMFUNNSFORHOLD 

Naustenes beliggenhet har dels sammenheng med naturforholdene (innseilings

muligheter, landingsforhold, ly for bølgeslag og strømmer osv.) og dels de kultur

elle forhold (avstand fra fast bosetning, strandrettigheter, nærhet til store gårder 

osv.). Ved plasseringen av naustene kan vi gå ut fra at man har vurdert disse fak
torene nøye. 

De aller fleste tuftene ligger i nær tilknytning til moderne gårdsnaust, som regel 

bakenfor og høyere opp enn disse (sml. Rolfsen 1974, s. 41). Dette viser at selv 
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med en endring av nivåforskjellen mellom hav og land, har de naturlige og kulturel

le forhold ikke forandret seg så mye at det har vært nødvendig å flytte naust

plassene. I de tilfellene der de eldre nausttuftene ligger på andre steder enn de 

moderne naustene, må dette ha spesielle årsaker som det er viktig å finne forkla

ring på. 

Landhevningen kan være årsaken i mange tilfeller. Stendnaustet har som nevnt 

hatt en slik beliggenhet at bare en relativt liten endring av nivået mellom hav og 

land har gjort plassen ubrukbar. Perry Rolfsen har vist hvordan landhevningen på 

Nord-Kolnes har gjort det nødvendig å flytte naust'ene stadig lenger utover i buk-
\ 

ta fra romertid til i dag (1974, s. 122), og han påpeker hvordan naustene på 

Øyren, Horr i Hå ble ubrukbare etter at lagunen nedenfor grodde igjen og ble tørt 

land omkring 1300 e.Kr. (1974, s. 118-120, sml. også Simonsen 1969, s. 46). Et 

liknende forhold har vi hatt på Vere på Lista. 

Andre naust har hørt til gårder som er forlatt og av en eller annen grunn ikke 

er tatt opp igjen i moderne tid. Slike naustplasser har ligget så langt fra andre går

der, at ingen derfra har funnet det regningssvarende å overta dem. En slike øde

gård er Homsland av Eidland i Gjestal, Rogaland, som har vært i bruk både i fol

kevandringstid, middelalder og som husmannsplass i historisk tid. Den ligger ved 

Homslandsvatnet, og innenfor gårdens innmark ligger det en eller to nausttufter 

som må være fra en av bosetningsperiodene (Myhre 1972, s. 171, fig. 56). Et an

net tilfelle finner vi på en ødegård fra folkevandringstid på Vaula, Mosterøy i 

Rogaland, der det ligger ei stor nausttuft fra samme tid (omtalt ovenfor side 58). 

Det er mulig at denne har tilhørt gårdsanlegget, men siden den er så stor (18 m 

lang), skal vi ikke se bort fra at også andre gårder kan ha hatt interesser i dette 

naustet. 

De moderne gårdgrensene fører til at bare de gårdene som ligger nærmest 

stranda når ned til sjøen med sine eiendommer. Men også de bakenforliggende 

gårdene har hatt behov for å komme ut på sjøen med båt for å fiske eller i sam

menheng med langtransport. Det finnes derfor utgamle naustrettigheter eller 

lendingsrettigheter for innlandsgårder på andre gårders grunn. Et karakteristisk 

trekk ved mange av sjøgårdene innerst i Vestlandsfjordene er fortsatt den lange 

rekken av naust som har tilhørt gårder oppover i dalen. Deres plassering må i 

mange tilfeller bygge på rettigheter som har tradisjoner bakover til forhistorisk tid. 
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Albert Myhre har forsøkt å rekonstruere det kulturlandskapet som nausttuftene 

på Øyren, Horr i Hå kan ha tilhørt. Den store gården Horr har ei lang strandlinje 

som stenger en rekke gårder fra sjøen (sml. Myhre 1959, skisse 3). Av seks mo

derne naust på Øyren hører to til Horr og fire til nabogården Voll. «Lending, men 

ikkje naust hadde bruk på tre gardar innanfor Voll, nemleg Haugland, Vigrestad 

og Haugstad, så det ligg ei lang rekkje lendingar jamsides kvarandre nedanfor 

nausta» (Myhre 1959, s. 11). Haugland har ligget øde en periode etter 1350, og 

gårdens lendingsrettighet går derfor trolig tilbake til middelalderen. Men rettighe

tene på stedet kan være langt eldre. En tid før 1300 var som nevnt (s. 37) lagu

nen på Øyren trolig farbar med båt, og dette har vært en av de beste havnene på 

Sør-Jæren. De samme gårdene kan også den gang ha hatt naust eller lending der. 

Dersom de fire nausttuftene er fra folkevandringstid, har imidlertid gårdstallet i 

dette strøket vært nesten dobbelt så stort som i ny tid (sml. Myhre 1959, skisse 

4), og konkurransen om naustplass har vært større. Øyren har sannsynligvis vært 

brukt som havn også før den store nyryddingen av gårder i yngre romertid, og det 

var trolig bare noen få gårder som f.eks. Horr og Voll som hadde naust der i tid

ligste jernalder. Etterhvert som nye gårder ble tatt opp, har også de fått tildelt 

plass ved havna (Myhre 1959, s. 11-16). Dersom dette er riktig, har de eldste og 

største gårdene hele tida passet på å beholde de mest fordelaktige rettighetene. 

Vi vet imidlertid ikke hvordan gårdgrensene gikk, eller om det i det hele tatt 

fantes slike i folkevandringstid. Storgården K vassheim med sine mange rike grav

funn fra eldre jernalder er nabogård til Horr mot sør og kan ha hatt interesser i 

Øyren på den tida (sml. Rolfsen 1974, s. 135). Ut fra dette eksemplet kan vi 

slutte at forhistoriske nausttufter som i dag ligger på en spesiell gård, ikke 

nødvendigvis har tilhørt denne dengang de var i bruk. Ut fra samme tankegang 

må vi ta i betraktning at enkelte av de tre mulige naustene på Vere på Lista kan 

ha tilhørt nabogårder som i dag ikke når ut til sjøen med sine eiendomsgrenser. 

Erik Hinsch skrev at det ville være av interesse å ta opp spørsmålet om skips

naustenes sosiale rolle i hele sin bredde. «Det er tvilsomt i hvilken grad både 

oppførelsen og bruken av dem var en privat sak. Allerede leidangsnaustene var jo 

et felles eller offentlig foretagende, og det er ting i hele det arkeologiske miljøet 

omkring vårt naust på Stord (Bjellandnaustet) som tyder på at vi her står overfor 

et slikt folkevandringstids leidangsnaust - om vi tør uttrykke det slik» (1960, s. 
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23). Perry Rolfsen har også reflektert over dette problemet (1974, kap. 8). Han på

peker «at de registrerte naustene h~u rommet båter med ulike funksjoner. Sann

synligvis avspeiler de store naustene havgående båter, og de små naustene små

båter» som ble brukt til lokal fangst, fiske og ferdsel. De store båtene tilhørte ikke 

bare en enkelt gård, men har «inngått som ledd i en større organisasjon» (1974, s. 

133). Det må ha vært sosiale ledere som høvdinger og storbønder som sto bak 

denne organisasjonen og som kunne ruste ut store båter til forsvar og krig og til 

handelsferder. Rolfsen diskuterer videre om det kan ha eksistert handelssteder i 

en eller annen form ved de gode havnene der nausttuftene ligger, og han nevner 

muligheten av at det store antallet skår av spannformete leirkar i de undersøkte 

tuftene på Nord-Kolnes kan bety at disse «har vært opplagsted for keramikk be

stemt for handel» (1974, s. 97). 

På bakgrunn av disse refleksjonene er det fristende å ta opp til drøfting sam

menhengen mellom nausttufter og gårder i området omkring Hafrsfjord. Perry 

Rolfsen har her kartlagt og beskrevet 36 nausttufter. Disse er inntegnet på et 

oversiktskart som bygger på Tor Helliesens registreringskart fra 1898, 1900, 1901 

og 1902. I tillegg er inntegnet (som nr. 19 b) et stort naust som Rolfsen ikke har 

tatt med, men som Helliesen beskriver under Litle Mæland i Sola: «En hustomt(?) 

25m lang og 7,5 m bred, liggende ca. 29m fra stranden» (1901, s. 58). Kartet viser 

at den har ligget vinkelrett på stranda, og det bør ha vært ei nausttuft. 

En gruppering av tuftene etter lengde (fig. 18-19) viser at tufter over 20 m fin

nes ved utløpet av Hafrsfjord og lengst sør i fjorden. I de samme områdene finnes 

også mange tufter som er mellom 16 og 20 m lange, mens de aller minste ligger 

mer spredt. Det synes å være en sammenheng mellom utbredelsen av de lengste 

tuftene og de største og eldste gårdene. Gravfunnene fra eldre bronsealder i dette 

området kommer fra store hauger i nærheten av gamletunet på en rekke stor

gårder. Det er omtrent like stor avstand mellom dem, og det gir grunnlag for å 

stille opp en hypotese om at de representerer sentra i noenlunde like store territor

ier som hvert har tilhørt en sosial gruppe (sml. fig. 20 med gravfunnene og hypo

tetiske grenser for territorier i eldre bronsealder. Kartet inngår i et arbeid om bo

setning og sosial organisasjon i jernalderen på Jæren, Myhre 1976). Hypotesen er 

at store territorier har utgjort et steg i landnåmsfasen i dette området, og at etter

hvert som folketall, jordbruksteknikk og gårdsform har utviklet seg, har stadig 
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Nr. Lengde Gård Datering 

27 37,5 m Sømme Eldre jernalder 

37 28,5 m Sør Sunde Eldre jernalder 

9 25,8 m Nord Kolnes Eldre jernalder 

23 25,5 m Rogstad Eldre jernalder 

19b 25,0 m Litle Mæland 

17 24,7 m Myklebust Eldre jernalder 

24-25 22,5 m Rogstad 

13 22,1 m Nord Kolnes 4.-6. årh. 

40 19,5 m Nord Sunde Eldre jernalder 

15 19,0 m Nord Kolnes 4.-6. årh. 

45 18,1 m Sande Yngre jernalder - middelalder 

49 18,0 m Gausel 

6 17,5 m Kirke Sola Yngre jernalder 

41 17,0 m Viste Yngre jernalder - middelalder 

10 16,0 m Nord Kolnes 

46 16,0 m Sande Yngre jernalder - middelalder 

26 16,0 m Rogstad Eldre jernalder 

18 16,0 m Jåsund Yngre jernalder - middelalder 

28 15,4 m Rjoa Eldre jernalder 

20 15,3 m Haga Yngre jernalder - middelalder 

14 14,6 m Nord Kolnes 4.-6. årh. 

48 14,5 m Todneim Eldre jernalder - yngre jernalder 

32 14,4 m Sa urnes Eldre jernalder 

19 14,0 m Jåsund Yngre jernalder - middelalder 

33 13,5 m Grannes Eldre jernalder 

11 12,5 m Nord Kolnes 

47 12,5 m Todneim Yngre jernalder 

21 12,0 m Risa Eldre jernalder 

16 11.2 m Nord Kolnes Yngre jernalder 

Fig. 18. Nausttufter på Nord-Jæren gruppert etter lengde. Dateringene og nummereringen bygger 
på Ro(fsen 1974. 



• Nausttufter over 20m lange 

.1.. Nausttufter 16-20m lange 

O Naustf'ufter l O-15m lange 

a---C=~----C===.__.skm 

Fig. 19. Kart over utbredelsen av nausttl{(ter på Nord-Jæren klassifisert etter lengde (Data hentet 
fra Ro(fsen 1974). 
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nye boplasser (gårder) blitt skilt ut innenfor basisterritoriet. Men hovedboplassen 

som ligger på det beste stedet, økonomisk sett, har hele tida maktet å holde på de 

viktigste rettigheter og har vært et økonomisk og politisk sentrum. 
De lengste tuftene ligger innenfor territoriene til Sola-Sømme, Tjora, Mykle-

bust, Sunde og Viste, og det er påfallende at de både på Sunde, Myklebust, Tjora 

og Sola-Sømme ligger dels vendt inn mot Hafrsfjord og dels ved gode havner ut 

mot Nordsjøen. 

Tjora har i historisk tid vært en av de største gårdene på Jæren, med en land

skyld på 288 spann i 1620 (Refheim 1974, s. 580). Ingen andre gårder hadde 

større skyld på dette tidspunktet. Det er påfallende at ingen av nausttuftene ligger 

på Tjoras eiendom, men på nabogårdene Bogstad og Nord Kolnes. Tjora og Bog

stad har i nyere tid hatt naustene sine i Brunnavika på Nord Kolnes, like utenfor 

nausttuftene som Perry Rolfsen har undersøkt (nr. 13-15, sml. Rolfsen 1974, fig. 

8). De nyere naustene til Nord Kolnes ligger vest for utløpet av Brunnavika. Det 

ligger nær å anta at i alle fall de lange folkevandringstidstuftene 14 og 15 har 

tilhørt Tjora. Bogstad har i nyere tid vært en liten gård som lå øde etter 1350 

fram til slutt~n av 1500-tallet (Refheim 1974, s. 154). Det er lite rimelig at denne 

gården kan ha benyttet de fem lange naustene (nr. 22-26) som vender ned mot 

Hafrsfjord, og Tjora kommer sannsynligvis inn i bildet også her. 

Et liknende tilfelle finner vi på storgården Myklebust. Den lange tufta 17 ligger 

bakenfor gårdsnaustene i Veststø, mens nr. 18 og 19 b ligger på de mindre gård

ene Jåsund og Litle Mæland. Den siste av disse lå øde fram til ca. 1680 (Refheim 

1974, s. 265). Innenfor Sola-Sømme og Sunde ligger de to lengste tuftene som vi 

kjenner på Jæren, henholdsvis ca. 37 m (nr. 27) og 28,4 m (nr. 37) lange. Alle de 

lengste tuftene tilhører gruppen som Rolfsen daterer til eldre jernalder (1974, s. 

120-121). 

Det er sannsynligvis en sammenheng mellom de største tuftene og de største 

gårdene. Formålet med de store båtene har trolig vært til felles beste for hele 

samfunnet, men det var naturlig at naustene sto nær gårdene der lederne holdt 

til. De små tuftene i dette området ligger ofte i nærheten av gamletunene på selv 

mindre gårder, og de representerer derfor kanskje vanlige bruksbåter. Med disse 

naustene kommer imidlertid dateringsproblemene inn i bildet i sterkere grad, og 
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en del av dem kan være fra yngre jernalder eller middelalder (sml. Rolfsen 1974, 

s. 120-121). 
De øvrige undersøkte nausttuftene fra eldre jernalder er blant de største vi 

kjenner, og de ligger alle tre nær storgårder. Nes på Karmøy er nabogården til 

Ferkingstad hvor Jan Petersen har undersøkt rester etter et meget stort gårdsan

legg fra folkevandringstid (Petersen 1933, s. 2-3). Bjelland på Stord er en av de 

største gårdene på øya med spor etter tidlig bosetning (Bakka 1972, s. 145-158). 

Stend har vært en av de store gårdene i Fana (Hjellestad 1933, s. 653), og nabo

gården er Fana prestegård. 

Vi er på usikker grunn når samfunnsforholdene i folkevandringstid skal disku

teres, men ut fra funn og fornminner er det naturlig å hevde at det har vært et 

stratifisert samfunn med et høvdingeskikt i toppen. Knut Odner har ment å kun

ne vise at samfunnet har hatt en redistributiv økonomisk struktur der de lokale 

høvdingene utgjorde midtpunktet i mindre geografiske enheter (1973 og 1974). 

Høvdingene opprettholdt kontakten på tvers av disse enhetene, for bare de var 

sterke nok til å utruste ekspedisjoner som med våpenmakt kunne stå mot overfall 

utenfor deres eget område. Høvdingene har også fungert som religiøse og militære 

ledere under spesielle situasjoner, og etter Odners hypotese har de sannsynligvis 

også vært ledere på tinget. En slik form for sosial organisasjon stemmer meget 

godt overens med høvdingedømmestadiet som Elman Service presenterer som et 

trinn i en generell utvikling av sosial organisasjon (Service 1971, s. 133). 

I den videre diskusjonen av disse forholdene vil nausttuftene fra jernalderen få 

en meget sentral plass. 

Folkevandringstida synes å ha vært en rik periode i Sørvest-Norge med høyt 

utviklete samfunnsforhold. Folketallet har øket sterkt, bosetningsområdet ble ut

videt til de mest marginale strøkene, kunst og håndverk har hatt høy kvalitet, 

kontaktene med kontinentet har vært sterke, runeskriften har vært kjent. En ned

gangsperiode synes å sette inn på 500-tallet, noe som blant annet gir seg utslag i 

at svært mange gårdsanlegg ble forlatt. 

I denne sammenhengen er det naturlig å trekke inn nausttuftene. Alle de store 

utgravde nausttuftene har vært i bruk i folkevandringstid, og de er forlatt i slut

ten av perioden. Dette må ses i sammenheng med andre indisier på stagnasjon og 

tilbakegang. Selvsagt kan endel naust ha blitt ubrukbare på grunn av landhevnin-
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gen slik vi har diskutert det ovenfor, men andre årsaker må ligge bak når dette 

synes å skje samtidig med at så mange gårder ble nedlagt. En generell tilbakegang 

for hele samfunnet ville også få betydning for bygging, vedlikehold og bemanning 

av de store båtene. Det ville ikke lenger være behov for så mange store naust. 
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Summary 
Boat houses from the Early fron Age in West Norway 
The excavation 

The article presents the excavation of an exceptionally well preserved boat house at 

Stend SW of Bergen, carried out during the years 1966-1972. The house was built 

at the inner end of a shallow bay, only 15 ms from the shore, but 2.5 m.a.s.l. (nor

mal high tide). The building had partly been dug into the sloping ground, and about 

2m high earthen banks had been raised on both sides of the walls. It measured 34.5 

m N-S (including a 2.5 m long anteroom at the opening) and was 8.3 m broad at the 
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middle (figs. 2-5). The roof had been carried by 17 pairs of posts standing in two 

rows near each of the walls, the post hoies being clearly visible (see figs. 4-5). 

The outer wooden walls were placed in ditches of varying dimensions, maximum 

measurements 0.6 m deep and 0.7 m broad. In the underground, which consisted 

of ela y, the lower part of some wall planks were still preserved. The side wall were 

made of roughly cut planks, while the inner end wall had well cut planks, nicely 

joined together (fig. 8-11). This end wall had replaced an older wall during the oc

cupation period (figs. 12-13). The construction of the corner i surprising, since no 

joint of the meeting walls was found (figs. 12-13). 

Comparison with other excavated boat houses 
Roof construction 

Up to now, no roof supporting posts had been found in boat houses. It has been 

suggested that the roof must have rested directly on the wooden walls, with the 

outer banks or stone walls providing additional support, to divert the pressure from 

the roof (Hinsch 1960, pp. 12-14, Rolfsen 1974, p. 100). This construction made in

terior posts unnecessary, and the inner room of the building could be made tall 

enough for the high prows of the ships (see fig. 14). The Stend boat house is broa

der than others discussed, and roof supporting posts must have been necessary. 

They are placed in pairs, which may suggest the use of crossbeams. The outer 

banks indicate an original wall height of appr. 2.5 m, giving an estimated height of 

3.2 m under the cross beams, which is too low for the large vessels known from the 

Early Iron Age, like the Nydam boat. The posts therefore may have supported the 

rafters directly, making cross beams unnecessary (Larsen 1974, pp. 174 fD. 

Wa/1 construction 

A construction with roof supporting posts ought in itself to have been strong en

ough to carry the roof pressure. How, then are we to explain the outer banks of ear

th? Contemporary farm houses found in SW Norway seem to have had a similar 

construction, and it has been suggested that their outer stone walls were built 

mainly to protect the wooden walls against wind and rain (Myhre 1975, p. 76). Like 

the farm houses, the boat houses are mainly found along the coast of West and 
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North Norway. The farm houses of East Norway were probably wooden buildings 

without stone walls, and the difference in climate may explain the difference in 

construction in different areas (Hagen 1953, p. 21, Myhre 1975, p. 168). Would a si

milar explanation of the function of earthen banks and sto ne walls apply also to the 

boat houses? 

These large buildings, most of them without traces of inner posts, must have had 

a strong wall construction, as is apparant from the deep wall ditches, and the outer 

banks or stone walls were most probably built as an extra support. But other func

tions, as suggested above, must also be taken into consideration. 

Conc/usion 

The boat house at Bjelland, Stord (Hinsch 1960) and that at Stend were nearly iden

tical in form, except that the width of the latter demanded inner posts. These two 

may represent a standard form of large boat house in the county of Hordaland and 

in West Norway as such, and many more will probably be found. The excavated 

boat houses of Rogaland are smaller and have stone walls, but otherwise their con

struction is similar (Rolfsen 1974). 

The excavations of boat houses during the last fifteen years has provided impor

tant information about house construction in the Early Iron Age, especially as re

gards the walls. As the building technique of the boat houses was so advanced, the 

farm houses must have been even better built. 

Dating of the boat houses 
At Stend two fireplaces and a thin culture layer indicate that the boat house had 

also been used for habitation, at least for shorter periods. Sherds of bucket shaped 

pots, which can be dated from the 4th to the 6th centuries AD, were found. In the 

top layer of the entrance area, however, a few objects from the Late Iron Age were 

found. Their connection with the boat house is not documented, so the last phase 

of the building may have ended a) shortly after AD 500 or b) during the Viking 

Period. 

6 14C da tings of material from fire places and walls lend support to the first theory 

(see p. 27). So does the narrow entrance, being only 5 m broad, which is enough to 

admit the largest vessels of the Early Iron Age hitherto found, but not the large Vi-
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king ships. The height above sea level also confirms this theory. The later finds 

probably belong to secondary activity on the sport. 

Most excavated boat houses date from the period 4th.--{ith. centuries AD (Kol

nes, Rolfsen 1974, p. 87; Bjelland, Hinsch 1960, p. 10; Vaula, Møllerop 1962, p. 149; 

Nes, Rolfsen 1974, p. 23; and Vere, Grieg 1934 b). But finds from many of the ex

cavations provide information about earlier boat houses or ship building activities at 

the same places, just like at Stend. 14C datings at Stend, Kolnes and Nes indicate 

that the first boat houses on these sites were built as early as at least 2nd. cent. AD. 

Other boat houses found in West Norway 
Along the coast from Lista to North Norway, the traces of several hundred ancient 

boat houses have been mapped. Many more will probably be found in the years to 

come. Most boat houses are known in, for instance, Rogaland, Hordaland and 

North Norway, where they have formed the subject of research (Rolfsen 1974). In 

the districts of Sogn and Fjordane, only 2 ancient boat houses are mapped, in 

Sunnmøre only 7. A list of 39 boat houses from Hordaland, Sogn and Fjordane and 

Sunnmøre is given in this article (p. 33). We lack information about these monu

ments and a close study of them is called for. 

Boat houses, settlement history and socia/ organization 
The location of boat houses must have been dependent on the local natural condi

tions, such as shelter from wind and streams, as well as cultural factors like distance 

from the nearest settlement and property rights to shore areas. Most ancient boat 

houses lie close to modern ones belonging the nearby farms. This indicates a long 

tradition in location, and it also gives us an idea about the location and the date of 

the farms which owned the boat houses. Therefore the prehistoric boat houses play 

an important part in the study of the settlement history of an area (Myhre 1959). 

The small boat houses may have been built for the farmers' fishing boats, but 

those giving room for ships more than 20-30 m long must have belonged to larger 

communities or local chieftains to house their war ships or trading ships (Rolfsen 

1974, p. 133). 

An analysis of the settlement history and the location of 37 boat houses around 

Hafrsfjord, Jæren in Rogaland shows that the !argest boat houses are found in clus-
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ters near a few special farms. In historie times these have been registered as some 

of the largest farms, a few beeing local administrative centers. They seem to be 

among the earliest farms in the area, probably having been local centers already in 

the Bronze Age (figs. 17-19). During the Migration Period a well organized society 

must have existed in West Norway; a stratified society with a redistributive econ

omy has been suggested (Odner 1973 and 1974), similar to a chiefdom society de

scribed by Elman Service (1971). The boat houses will play a central role in a fur

ther discussion of the social organization. 

All the large boat houses excavated seem to have gone out of use in the 6th cen

tury AD, at a time when many farms were deserted, habitation in rock shelters 

came to an end, and a general decline in culture seems to have occurred. One of 

the many explanations is that the chiefdom society in West Norway suffered a 

breakdown (Odner 1973 and 1974). This fascinating hypotesis would see the aban

doned boat houses as a result of the. diminishing power of local chieftains. 
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Peny Ro(fsen 

EN FJELLGÅRD FRA JERNALDEREN I BYKLE 

l. INNLEDNING 
I forbindelse med utbyggingen av Øvre Otra-vassdraget utførte Universitetets Old

saksamling i 1972-74 arkeologisk feltarbeid ved Bossvatn i Bykle, Aust-Agder. De 

mest interessante undersøkelsene ble gjort i østenden av vannet, på Skarg under 

gården Tveiten, og det er resultatet av disse utgravningene vi skal se nærmere på. 1) 

Bossvatn er ca. 14 km langt og ca. 750 m på det bredeste (fig. 1). Det er orientert 

vestsørvest-østnordøst og ligger 530 m over havet. Vannet er relativt smalt, og 

nord- og sørsiden er bratt og på lange strekninger uframkommelig. Høye fjell som 

Strondefjell (1394 m o.h.) på nordsiden og Tjørnefjell (942 m o.h.) på sørsiden stu

per bratt ned mot vannet. Bossvatn er omgitt av fjellvidder, 1000-1300 m o.h. Ved 

østenden er terrenget åpent med dalganger mot Bykil, Kyrkjebygdi og Lauvtjørn

dalen. Langs vannet går skogen opp til ca. 900 m o.h. Løvskog, særlig bjørk, 

dominerer, og ved østenden er det også en del furuskog. 

Mens sørsiden av Bossvatn er svært skyggefull, ligger østenden og nordsiden 

vendt mot sola. Det er her man finner de fleste gårdene, stølene og husmannsplas

sene. På sørsiden er det noen få støler og et par bruk som er ryddet i nyere tid. Re

lativt store, tildels nokså flate jorder finner man bare i østenden. Ellers er jordene 

gjennomgående meget bratte. Det ligger 6 gårder ved Bossvatn: I østenden Holen, 

Tveiten og Nesland, og de kalles Nordbygdi, i vestenden Bratteli, Dysje og Bratte

land, de betegnes som Botngårdene. 

Når man i Bykle drar fra østenden til vestenden av Bossvatn, heter det at man 

drar «nord i vatnet». På lignende måte må navnet Nordbygdi forstås. Man ser 

gårdene her i forhold til Kyrkjebygdi som ligger øst for Nordbygdi. Når folk fra 

l) Fjellområdene i Bykle er usedvanlig rike på minner og tradisjoner. Det ville være synd om disse kul
turminnene skulle dø ut sammen med de store vassdragsneddemningene i området. Jeg håper derfor 
at jeg senere kan få anledning til å utdype nærmere sider ved tradisjon, kulturminner og en rekke an
dre fenomen som bare så vidt er berørt i denne artikkelen. 
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GÅRDER VED BOSSVATN, 
BYKLE, AUST- AGDER . 

• GÅRD 
Å HANDELSPLASS 
R. FORNMINNE 
.· .: FERDSELSVEI 

Fig. l. Kart over Bossvatn. 

Bykle går vestover til Suldal i Rogaland, drar de «norivi». Vest er i talemålet nord. 

I Bykle ble suldølene kalt «nordmenn», mens i Suldal ble folk fra Bykle, Valle og 

nordvestre del av Telemark kalt «austmenm>. 

Bossvatn er tidligere regulert for kraftproduksjon. I 1912 ble det gitt konsesjon til 

å regulere vannet ned 8 m og i 1961 ytterligere 19 m. I 1972 søkte I/ S Øvre Otra om 

konsesjon til å senke vannet med 10 m til, og dessuten om å heve det med 22 m 

over naturlig vannstand. Konsesjon ble gitt høsten 1974. 

Reguleringen av Bossvatn medfører at de 6 gårdene med tilsammen 16 bruk må 

fraflyttes og at et stort antall støler og husmannsplasser samt 1967 dekar, derav ca. 

440 dekar dyrket mark og kulturbeite, vil bli satt under vann høsten 1976. Dette er 

et usedvanlig stort inngrep i et rikt kulturlandskap. 
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2. FORNMINNER P Å SKARG UNDER TVEITEN 

Lokaliteten Skarg ligger i østenden av Bossvatn og omfattet før reguleringene en 

slette på 27 mål, bestående hovedsaklig av dyrket mark (fig. 2). Sletten utgjør en 

enhet som grenser mot Skarjeså i sør, mot Bossvatn i vest og mot bratte lier og fjell 

i nordøst. 

Navnet Skarg er tolket som en bygdeform av substantivet ei skjergje som betyr 

en bar flekk, det vil si et sted der snøen tiner tidlig (Gjerden og Holen 1966: 
219-220). Det er imidlertid en kjensgjerning at snøen ligger lenge på selve Skarg

sletten, men den tiner fort i liene rundt. Denne tolkingen virker derfor usikker, og 

til nå er det ikke gitt noen tilfredsstillende forklaring på navnet. 

Johannes Skar forteller: «l Nordbygdi var Skarg upprudt. Men Husi brann med 

dei slo paa Heidi. Hjurdingen gjætte paa Tveitefjødd daa, og saag koss det brann. 

Daa lilla 1) han i Lurhorn: 

«Kjyri ligg i Dikje,2) 

Skrubben hev drep' 'an Svaart,3) 

aa de brenn'e Husi 

paa Skargji,» 

sa han. Daa flutte dei Husi upp under Tveitefjødd og kalla Garden Tveiti» (Skar 

1909: 7). 

Det er tradisjon om at den første kirken i Bykle sto på Skarg, senere ble den 

flyttet dit den nå står i Kyrkjebygdi (Skar 1909: 14). 

Fornminnene på Skarg ble registrert av Arne Bang-Andersen i 1939 (Bang

Andersen 1939). Da dette arbeidet er viktig for forståelsen av kulturlandskapet i øst

enden av Bossvatn, skal jeg gjengi noen hovedpunkter fra hans rapport (fig. 3). 

To tufter var åpenbart fra nyere tid, muligens tilhørende husene på Tveiten før 

de ble flyttet. Tuft I med lengderetning nord-sør målte 4x5,5 m, mens tuft Il var 

kvadratisk, 3,5x3,5 m. Det var tidligere funnet kull og aske i de to tuftene. 

Foruten disse var det fire lave, overgrodde tufter som så ut til å være eldre. Et 

steingjerde var bygd gjennom to av dem. På nordsiden av gjerdet var det dyrket 

mark, og der skal man under oppdyrkingen ha funnet skår av leirkar og beinrester. 

l) Synge med fløytelignende toner, 2) mudderpytt, 3) hundenavn. 
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Fig. 2. Østre ende av Bossvatn, fra sørøst. 

DYRKET MARK 
STEINGJERDE - - - - ~-;:.-- - - - - - \ - l -,-----------------
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Fig. 3. Fornminner på Skarg. (Delvis etter Arne Bang-Andersen 1939). 



Det var utslått der tuftene ellers lå. Hustuft I var ca. 16 m lang og ca. 5 m bred, 

orientert øst-vest. Av tuft 2 var det bare synlige rester på sørsiden av gjerdet. I 1939 

lå det et naust 15 - 20 m fra stranden og rett øst for dette lå tuft 3 som var over

grodd og målte 7x5 m, orientert øst-vest. Like sørøst for denne lå tuft 4 som var av 

samme type og med omtrent samme mål og orientering. Lenger inne på sletten 

kartla han to gravhauger- så langt Arne Bang-Andersen. 

Etter at Bossvatn ble regulert, har det særlig i de siste årene foregått ero' tn i 

løsmassene langs østenden av vannet. Dette har ført til at et ca. 30 m bredt beil.; av 

sletten på Skarg er rast ut. Naustet, tuftene 3 og 4 og en del av tuft l var dermed 

forsvunnet. 

3. UNDERSØKELSEN AV FORNMINNER PÅ SKARG 
l. Utgravningen av hustuft l. 

Undersøkelsen på Skarg ble særlig konsentrert om tuft l (fig. 4). Hustuften med 

lengderetning øst-vest var overpløyd og lite synlig i terrenget. Den søndre langveg

gen markerte seg som en avlang forhøyning. Over nordøstre del av tuften gikk et 

steingjerde, og den delen som lå på nordsiden, var ødelagt ved dyrking. Tuftens av

grensning mot øst var sikker da det sørøstre hjørnet var bevart. Den vestre delen 

var rast ut i vannet slik at tuftens lengde var usikker. Lengden på den bevarte delen 

utgjorde ca. 20 m, og tuftens bredde var ca. 5,65 m (fig. 5). 

Tuften ble gravet etter et rutenettsystem, der kvadratmeterrutene øst-vest fikk 

betegnelsen A,B,C osv. fra øst, mens rutene nord-sør ble betegnet 1,2,3 osv. fra sør. 

I alt ble det undersøkt 127 m2, derav lå 80 m2 innenfor tuften, de øvrige kvadrat

metrene på begge sider av langveggene. Hver rute ble gravet i 10 cm lag, og det 

øverste laget ble betegnet som lag l. De to øverste lagene var delvis omrotet ved 

pløying. All masse ble siktet i soll med maskestørrelse 6 x 6 mm. Det ble tatt jord

prøver både i og utenfor tuften for om mulig å kunne påvise korn ved flutasjons

metoden. 

Som nevnt markerte søndre langvegg seg som en forhøyning, 2- 2,5 m bred og 

opptil 0.4 m høy, og den skulle vise seg å bestå av jord og stein- en jordbenk. For

høyningen lå også i en bredde av 0,5- l m utenfor langveggen, og dette må for en 

stor del skyldes utpløying. 
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Fig. 4. Hustl{/t l under utgravning, fra sørøst. 

Lagfølgen i tuften var følgende: Under et 5 - 10 cm tykt lag med grastorv lå et 

lag med jord og stein som varierte fra 5 cm i tykkelse i nordre halvdel av tuften til 

30 cm langs søndre langvegg. Derpå fulgte i nordre halvdel et 3 - l O cm tykt lag 

med tildels meget fet jord som bare ble påvist innenfor tuften og utenfor inngangene. 

Den fete jorden fortsatte delvis under og delvis som tynne lag inn i jordbenken. 

En del av denne jorden var porøs, noe som kan tyde på at den var formoldet torv. 

For øvrig var jorden i benken stedvis meget fet og flere av steinene var skjørbrente. 
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Undergrunnen besto hovedsakelig av gulbrun sand, grus og mye stein, men i 

nordre del av tuften var sanden finere, og her var det mindre stein. I hele tuften var 

undergrunnen ganske plan, men det stakk opp flere jordfaste steiner. 

Det ble funnet 28 stolpehull, 2 innganger, 12 ildsteder og et variert oldsaks

materiale. Alle funn ble avmerket på plantegningen. 

3.2. Oldsaksmaterialet og dateringen av hustuft l. 
Det ble funnet et stort antall oldsaker ikke bare i tuften, men også utenfor langveg

gene (fig. 6), (C. 34265 a-v). De lå i alle lag, og noen framkom i undergrunnen. 

Svært mange oldsaker kom for dagen i jordbenken langs søndre langvegg. Flere av 

gjenstandene fra rutene utenfor tuften kan være ført ut ved pløying. Dessuten ble 

det funnet brente bein, forkullet never, trekull og slaggklumper over hele det un

dersøkte området. De fleste beinbitene lå i kulturlaget, og de var særlig konsentrert 

ved ildstedene. Vi skal så forsøke å datere oldsakstypene og gi en kort funksjons

analyse av dem. 

Av personlige gjenstander ble det funnet fire perler: 2 mosaikkperler og 2 av 

glass. Tre lå i jordbenken ved østre langvegg og en i den ene inngangen. En perle 

framkom i lag 2, de andre i lag 3. Perler av denne typen er kjent både fra eldre og 

yngre jernalder. 

Flere gjenstander kan settes i forbindelse med matlaging og tolkes som kjøkken

redskaper. Det ble funnet 50 skår av et eller flere spann.formete kar med sterkt kle

berholdig gods. De fleste lå i jordbenken, nærmere bestemt i rutene N 5 og 6, O 5 

og 6, men det framkom også noen spredt i tuften. Skårene ble funnet i lagene 2 til 

4, flest i lag 3. Et randskår synes å være dekorert med horisontale streker (fig. 7). 

Man kan ikke datere skårene nærmere enn til brukstiden for spannformet kera

mikk, yngre romertid/folkevandringstid. Spannformete kar har stor utbredelse på 

Sørvestlandet i motsetning til i indre Agder og det indre av Østlandet. Skårene an

tyder derfor kontakt vestover. 

I rute V 6, lag 2 framkom et udekorert skår av leirkar. Skåret gir ikke grunnlag 

for nøyaktigere tidfesting enn til jernalderen. 

I alt ble det funnet 8 skår av kleber, derav 2 randskår med rett avskåret rand av 

to kleberkar. Det ene randskåret er sotet på begge sider, og har merker etter et gjen

nomboret hull. De andre skårene er små, men tydelig bearbeidet. Man kan vanske-
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Gjenstand Lag l Lag 2 Lag 3 Lag 4 Tils. 

Skår av spannformete kar 14 30 6 50 

Skår av leirkar l l 
Perle l 3 4 

Spinnehjul l 2 3 
Sømglatter (?) av granitt l l 
Skår av kleberkar 2 2 

Stykke av kleberstein 4 3 7 

Skiferhelle med rifler l 
Stykke av bronse 5 3 9 

Fiskekrok av jern l 
Søkke av kleber l 
Med av jern l 
Skjekniv av jern l 
Kniv av jern 2 7 2 11 
Nagle av jern 2 12 11 25 

Spiker av jern 7 13 l 21 
Fragment av jern 16 44 17 77 
Råjern l l 

Hengebryne av skifer l 

Bryne, tilspisset i endene 2 

Bryne av kvartsitt l 
Bryne, rundt tverrsnitt 2 3 6 
Bryne, rektangulært tverrsnitt 11 21 18 51 
Fragment av bryne 20 45 27 92 
Fragment av digel l l 
Slagg 13 kg 19 kg 5.5 kg l kg 38.5 kg 

Brente bein X X X X X 

Brente byggkorn X X X 

Never og bark X X X X X 

Ildslagningsflint 2 3 

Flint 9 21 12 42 

Bergkrystall og kvarts 5 10 4 19 

Trekull X X X X X 

Fig. 6. Oversikt over funnene fra hustL{(t l. (C. 34265 a-v). x =funn i laget. 
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Fig. 7. Skår av spannformet kar. l l l. (Foto: Ove Holst). 

lig avgjøre om skårene av kleberkarene er fra jernalderen eller middelalderen. Om

kring 2 km nord for Skarg ligger Fet, stølen til Tveiten, der er det en lokalitet med 

kleberstein som kalles «blautgrotbjerget». Denne forekomsten ble muligens ut

nyttet i jernalderen, og kleberen i tuften kan ha kommet derfra. 

Et stykke av en sk(ferhel/e med r(f/er på begge sider lå i rute K 6, lag l. Heller av 

denne typen er vanlige i hustufter og byfunn fra middelalderen, og i Rogaland er de 

også kjent fra hustufter som dateres til yngre jernalder/middelalder (Petersen 1933 

og 1936). Det er diskusjon om slike heller går tilbake til jernalderen, eller om de 

først ble tatt i bruk senere. Ved Jan Petersens gårdsundersøkelser i Rogaland er det 

gjort to funn som tyder på at riflete heller kommer i bruk allerede i jernalderen. Det 

ene funnet er framkommet dypt nede i haugfyllen i en gravhaug fra jernalderen på 

Birkeland av Store Eige, Eigersund, det andre er gjort i tuft l, rom IV fra eldre jern

alder på Lyngaland, Time (Petersen 1933: 14 - 16), (Petersen 1936: 52,55). Ut fra 

dette er det mulig at skiferhellen fra Skarg kan gå tilbake til jernalderen. Slike heller 

ble brukt til å steke og bake på. 

Rundt og i ildstedet i rute L 6 ble det funnet forkullete byggkorn. Det er sann

synlig at kornet er dyrket på Skarg, men man kan ikke utelukke at det kan ha kom

met utenfra. Kull fra ildstedet er radiologisk datert til 860 ± 70 e. Kr. 
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Fig. 8. Spinnefrjul av kleberstein. l l l. (Foto: Ove Holst). 

Blant oldsakene er det noen gjenstander som avspeiler arbeid med tekstiler. Det 

ble funnet 2 hele spinnehjul av kleber i rutene I 5, lag 2 og U 9, lag 3 (fig. 8). I tillegg 

kommer et fragment av et strekdekorert spinnehjul av en annen bergart fra rute Q 
6, lag 3.Spinnehjul forekommer ofte i hustufter fra jernalderen og middelalderen. 

Ifølge Jan Petersen er den vanligste typen fra yngre jernalder flat på undersiden, 

mer eller mindre hvelvet på oversiden og uten dekor, og de fleste er laget av kleber 

(Petersen 1951: 302- 305). Denne beskrivelsen stemmer godt med de to hele spin

nehjulene fra Skarg, men det skal tilføyes at samme type også er kjent fra eldre 

jernalder og middelalder. Det er således vanskelig å datere dem til en bestemt perio

de. Spinnehjulene tyder på spinning av ull og at det ble holdt sauer. 

I rute T 9, lag 3 fantes en stein av granitt med plan, blankslitt underside og hvel

vet overside. Det synes rimelig å se steinen som en sømg/atter. De forekommer i 

gravfunn fra vikingtid, særlig i yngre del av perioden, og de skal ha vært i bruk 

gjennom middelalderen (Petersen 1951: 328 - 329). De blir karakterisert som den 

tids «strykejern». 

Det foreligger et variert utvalg av redskaper av jern som særlig har vært brukt til 

å arbeide med i tre. I alt ble det funnet 11 hele og defekte kniver av ulike former, de 

fleste er av typene Rygh 404- 406 (Rygh 1885), (fig. 9). Dette er et stort antall, sett 
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Fig. 9. Kniver av jern. l l l. (Foto: Ove Holst). 

i forhold til tidligere funn av kniver ei undersøkte hustufter fra jernalderen og mid

delalderen (Petersen 1951: 211- 212), (Martens 1973). Knivene lå spredt i tuften, og 

flest ble funnet i lag 2. Noen har korte blad, andre lange blad i forhold til tangen. På 

flere er bladet sterkt oppskjerpet, et trekk som er vanlig på kniver fra yngre jern

alder. Kniven var hver manns eie. Oftest ble de nok brukt til å skjære i tre, bein, 

horn og skinn, men de har også vært brukt i selve gårdsdriften, under jakt og fiske, 

og i matstellet. 
I rute M 7, lag 3 lå en sf\jekniv av jern hvor bladet er bøyd i en halvsirkel (fig. 10). 

Typen er kjent fra gravfunn fra vikingtid, og den har vært i bruk fram til vår tid 

(Petersen 1951: 214- 215). Skjekniv ble anvendt til å hule ut gjenstander av tre. De 

kalles også treskojern fordi de i nyere tid ble brukt til uthuling av tresko. 
Av betydelig interesse er et med av jern med to par klør som kom for dagen i 

rute T 6, lag 3 (fig. 11). Ut fra funnforholdene kan man fastslå at dette verktøyet 

tilhører tuften. Med settes som regel i forbindelse med lafting. 
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I Norge er lafteteknikken kjent fra Gokstadfunnet fra ca. 850 e. Kr. Ved by

gravninger i Oslo og Trondheim er det funnet laftet tømmer i lag fra andre halvdel 

av 1000-tallet. For øvrig er lafteteknikken kjent i Sør-Europa fra funn som muligens 

går tilbake til steinalderen. 

Ifølge Sigurd Erixon anvendes ikke meddraging alle de steder lafteteknikken har 

vært brukt. Man kan derfor skille mellom et nordlig og et sørlig laftebyggings

område, og med har bare vært brukt i det nordlige. Erixon regner med at det er opp

funnet i Sverige og at det har spredt seg derfra til blant annet Norge i middelalderen 

(Erixon 1933). Nyere undersøkelser har imidlertid vist at i Altaj i Vest-Sibir er med 

brukt i laftete gravkamre fra keltertiden (Christensen 1969: 47 - 54). Etter mitt 

skjønn er det derfor ingenting i veien for at medet fra tuften kan være fra yngre 

jernalder. 

Kristoffer Visted og Hilmar Stigum har beskrevet bruken av medet. Det blir 

brukt i forbindelse med at stokker skal felles sammen langsetter for at huset skal bli 

tett. Dette blir løst på den måten at stokkene blir lagt over hverandre. Så risser man 

med medet på begge sider i fugen mellom stokkene slik at ujevnhetene i underste 

stokk avsettes i den øverste. Derpå snus øverste stokk rundt, og så hogger man en 

fuge i stokken etter disse to rissene. Når stokken blir lagt på plass i veggen, vil den

ne fugen gripe over den stokken den hviler på og føye seg etter alle ujevnheter. 

Framgangsmåten med meddraging er felles for hele det nordiske laftebyggingsom

rådet fra Vestlandet til Russland. Ifølge Visted og Stigum er det usikkert om med

draging fulgte med lafteteknikken da den kom til Norge, eller om den kom senere. 

De mener også det er mulig at teknikken kan være overført fra båtbyggingen, hvor 

det i eldre tid ble brukt med når spantene skulle felles ned i båten (Visted og 

Stigum 1975: 53 - 55). 

Det har ikke vært mulig å få klarlagt hvilke opplysninger Visted og Stigum 

bygger på når de setter med i forbindelse med båtbygging «i eldre tid». Så vidt jeg 

vet, ble med neppe tatt i bruk i båtbyggingen tidligere enn i middelalderen. Jeg tror 

at medet fra Skarg først og fremst har vært brukt i lafteteknikken. Da det var et me

get praktisk redskap, kan det ikke utelukkes at det også kan ha vært benyttet ved 

annet trearbeid. Etter det jeg vet, er det i Norge tidligere bare funnet et med som 

kan gå tilbake til forhistorisk tid eller tidlig middelalder. Dette medet kommer fra 

Haugtun, Nord-Aurdal i Oppland, der det ble funnet på udyrket mark i en dybde av 
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Fig. 12. B1yner. 314. (Foto: Ørnu(f Hjort-Sørensen). 
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Fig. 13. To b1yner med tilspissete ender av sk({rig kvartsitt og et hengebryne av skifer. l l l. (Foto: 
Ove Holst). 

0.4 m og ca. 0.5 m fra en pilespiss av jern av sen vikingtid/tidlig middelalder-type 

( C.24093). Funnforholdene er usikre, og det er vanskelig å avgjøre om gjenstandene 

kan settes i forbindelse med hverandre. 

En oldsaksform som kan settes i samband med ovennevnte redskaper, er b1yner. 

I alt foreligger det 61 velbrukte bryner, og dertil kommer mange fragmenter. Det er 

l bryne av kvartsitt med firsidig tverrsnitt som Rygh 157, l hengebryne av skifer 

med bærehull i den ene enden, 2 bryner av skifrig kvartsitt med mangekantet tverr

snitt og tilspisse te ender, 6 bryner av skifrig kvartsitt med rundt tverrsnitt og 51 

bryner av skifrig kvartsitt med firsidig tverrsnitt og delvis avrundete kanter (fig. 12 

og 13). 

Brynene ble funnet spredt i tuften, flest i lag 2 og 3, men noen lå også utenfor. 

Ofte kan det være vanskelig å datere bryner fordi enkelte typer har en meget lang 

brukstid. Imidlertid foreligger det i dette materialet visse kronologiske holdepunkter 

som skal trekkes fram. Bryner av kvartsitt tilhører hovedsakelig eldre jernalder, 

men de er også kjent fra yngre jernalder (Petersen 1951: 251- 254). Vårt eksemplar 

kan dermed godt være fra eldre jernalder. Når det gjelder hengebrynet, synes denne 
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Fig. 14. Fiskekrok av jern. l l l. 

typen særlig å forekomme i yngre vikingtid, men den går trolig også inn i middel

alderen. Denne brynetypen er meget vanlig i Rogaland med mellom 1/3 og 1/4 av 

det samlete materialet i landet, mens det er få fra de tilgrensende fylkene (Petersen 

1951: 255 - 256). Hengebrynet fra Skarg antyder kontakt sørvest over. De øvrige 

brynene kan vanskelig henføres til en bestemt periode. De kan være fra så vel 

yngre jernalder som middelalder eller fra en senere tid. 

Som nevnt er de aller fleste brynene av skifrig kvartsitt, og en stor del av dem er 

sannsynligvis kommet fra Eidsborg, Tokke i Telemark. Brynene har vært brukt til å 

kvesse eggen på skjærende redskaper. De forskjellige brynetypene fra Skarg viser at 

de har vært brukt til ulike redskapsformer. Bryner med firsidig tverrsnitt er typiske 

ljå-, sigd- og knivbryner, mens typen med rundt tverrsnitt må ha vært benyttet til 

redskaper med krum egg som for eksempel skjekniver. De to brynene med tilspis

sete ender og hengebrynet har trolig vært anvendt til mindre og finere redskaper. 

Det fins også vitnesbyrd om fiske. En .fiskekrok av jern med øye, bøyd legg og av

brukket spiss lå i rute V 8, lag 4 (fig. 14). Kroken framkom i underkant av kultur-
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laget, og ut fra funnforholdene må den være fra den tidligste bosetningen. Fiske

kroker av jern er tidligere funnet både i hustufter og nausttufter fra eldre jernalder 

og i hustufter og graver fra yngre jernalder (Petersen 1951: 277 - 278), (Rolfsen 

1974 b: 93), (Magnus 1974: 81 - 82). Som nevnt har vår fiskekrok en eiendommelig 

bøyning av leggen, og dette trekket finner man også på to kroker fra vikingtiden 

funnet i innlandsbygder i Akershus og Hedmark (C. 10253 og C. 8711). 

Et ovalt søkke av kleber, omgitt av en fure, ble funnet i rute P 10, lag l. Typen lar 

seg ikke datere til en bestemt periode. 

På forskjellige steder i tuften framkom 15 nagler av jern, flest i lag 2 og 3, og 21 
spiker av jern, flest i lag 2. Stilken på flere nagler og spiker er bøyd og avklipt, og 

flere av spikrene kan være deler av nagler. På 4 nagler er det forkullete rester av tre. 

Det er ikke mulig å datere de to oldsakstypene til en bestemt periode. Det er funnet 

få nagler og spiker i hustufter fra jernalderen og middelalderen i Norge, mens de 

forekommer i stort antall i nausttufter og de er da blitt satt i forbindelse med båter 

(Rolfsen 1974 b: 92- 93). Samme type nagler som på Skarg er funnet i nausttufter 

fra jernalderen. Siden hustuften ligger like ved Bossvatn hvor båter er blitt benyttet 

både til fiske og som framkomstmiddel, og fordi det er kjent så få nagler og spiker 

fra de mange undersøkte hustuftene, synes det rimelig å tolke dem som båtsøm. 

Hvis de er båtsøm, kan de forklares ved at de har sittet i kasserte båtbord som se

kundært er blitt brukt til innredningen av huset, til brensel eller til andre formål. 

Selvsagt kan man ikke helt utelukke at noen av dem også kan ha tilhørt redskaper 

og andre gjenstander. 

I alle lag i tuften ble det funnetjernslagg, tilsammen 38,5 kg bestående av små og 

store klumper og stykker av slaggkaker. Hertil kommer at det overalt på Skargslet

ten fins usedvanlig mye slagg. Alt slagget vitner om en storstilt jernutvinning, og 

de store jernholdige myrene i Nordbygdi og ellers i Bykle har gitt et godt grunnlag 

for jernutvinning. I eldre tid må jernvinna ha utgjort en viktig del av den øko

nomiske grunnlaget for bosetningen på Skarg. I den forbindelse kan det nevnes at 

det ble undersøkt en blestergrop på Brustølhaugen under Holen. Trekull av bjørk 

fra jernvinneplassen er radiologisk datert til 1250 ± 110 e. Kr. (T -1927), (Nybruget 

1975). 

I rute O 8, lag 2 lå et randstykke av en smeltedigel av leire. Den har hatt åpen 

form. Digelen viser at det har foregått metallarbeid i huset. 
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I alle lag, særlig i lag l, og over hele tuften ble det funnet brent never. Meste

parten er trolig fra det nevertekte taket, men da never var egnet til mange ting, kan 

noe av den også være rester av bruksgjenstander. Neverflekking har trolig da som 

nå vært et årlig foretagende. 

I tuften framkom tre stykker i/dflint som kan settes i sammen med bosetningen. 

Til å slå ild ble det benyttet flint, ildstål og knusk som ble laget av kåter på bjørke

trær. Tradisjonen om denne gamle måten å gjøre opp ild på lever fortsatt i Nord

bygdi. På Holen oppbevares et ildstål av vikingtidens type og ildflint som har vært 

brukt så sent som i begynnelsen av dette århundret. 

I tillegg til de ovennevnte oldsakene ble det funnet en del flint, kvarts og berg

ktysta/1. Det fins ingen redskaper, men flere flekker av flint. Disse gjenstandene kan 

være fra en steinalderboplass på stedet. 

Ser vi oldsakene under ett, er det bare skårene av spannformete kar som med sik

kerhet kan dateres til eldre jernalder. Det synes rimelig at denne keramikken tilhører 

tuftens eldste bosetningsfase. Man kan ikke se bort fra at skårene er fra en grav 

eller en tidligere tuft på stedet, men forholdene tatt i betraktning synes det lite 

sannsynlig. Som nevnt kan noen av de andre oldsakstypene enten være fra eldre el

ler yngre jernalder, mens andre enten kan være fra yngre jernalder eller tidlig mid

delalder. 

Oldsaksmaterialet tyder på at huset er anlagt i slutten av eldre jernalder - trolig 

på 500-tallet, og at det har vært bebodd gjennom yngre jernalder og sannsynligvis 

inn i tidlig middelalder. 

Det foreligger fire C-14 dateringer av trekull fra tuften, to fra ildstedene 6 og 9 

med skjørbrente steiner og to fra ildstedene l og lO uten steiner (alle dateringene er 

regnet fra 1950): 

Ildsted 10 i rute P 9 

Ildsted l i rute L 6 

Ildsted 6 i rute U 7 og 8 

Ildsted 9 i rutene O 6 og 7 

650 ± 80 e. Kr. (T -1758) 

860 ± 70 e. Kr. (T -1675) 

880 ± 80 e. Kr. (T -1760) 

960 ± 190 e. Kr. (T -1759) 

Hvis man kalibrerer den eldste og yngste dateringen, blir resultatet 690 ± 80 e. Kr. 
og 1020 ± 190 e. Kr. (Gulliksen 1974). Dateringene ligger nær hverandre i tid, og 

de stemmer godt med tidfestingen av oldsaksmaterialet. 
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3.3. Analysen av beinmaterialet. 
I alt ble det funnet 3114 fragmenter av brente bein. Førstepreparant Pirjo Lathi

pera, Zoologisk Museum, Bergen har undersøkt materialet og bestemt 154 frag

menter, det vil si ca. 5% (fig. 15). Hun sier: 

«Vad betraffar Skarg-materialet, så ar det genomgående mycket val forbrant. Det 

finns ingen skillnad mellan olika lager i fOrbranningstekniken. Storleken på ben

fragmenten ar 0,5- l cm i medeltal och stOrsta fragmentet ar 4 cm långt. Tillsam

mans orsakar detta, att det inte har funnits så många morfologiska delar kvar, for 

att indentifiera ben. 

I synnerhet stora rorben har varit så sonderslagna/ -trampade, att endast i några 

få tillfallen har ben kunnat bestammas, men dessvarre arten kan vara antingen not, 

ren eller hjort. Alla arter har varit ungefar lika stora under yngre jarnålder. Det finns 

stora mojligheter, att alla ben harstammar från not, men det ar omojligt att bestam

ma art på dessa pyttesmå bitar. Får eller get- det finns mojligheter att urskilja dessa 

två arter på vissa ben, men så stora bitar fanns inte har - forekommer oftast. 

Ca. 55% av bestamda ben kommer från kottrika delar av kroppen, men huvud 

och kottfattiga delar ar också representerade. Svin ar representerad med en tandtot, 

en lårbensdel, en del vadben och en del av mellanhand eller mellanfot. Fåge/ ar re

presenterad med ett enda ben- en mellanfotsben, dar allt artskarakteristiskt har fal

lit bort». (Lahtipera 1975). 

Av de 154 fragmentene er 13 artsbestemt til ku/okse, 27 til enten ku/okse, rein 

eller hjort, 11 O til sau/ geit og 4 til gris. Det er vanskelig å avgjøre hvor representa

tivt det samlete knokkelmaterialet og de bestembare fragmentene er. Beinmate

rialet er sannsynligvis bare en liten del av det som opprinnelig har vært til stede, og 

antall bestembare knokler er som nevnt lite. Analyseresultatet synes likevel å kun

ne gi visse holdepunkter for en nærmere vurdering. Knokler av husdyr dominerer 

og antyder hvilken betydning fedriften må ha hatt. Forholdet mellom beinfragmen

tene av ku/okse og sau/geit tyder på at sistnevnte art(er) var næringsmessig vik

tigst, mens de få fragmentene av gris antyder et lite svinehold. Tatt i betraktning at 

det dreier seg om en fjellgård, er det overraskende at det bare er registrert mulige 

knokler av storvilt som rein og hjort. Likeså er det bemerkelsesverdig at bare et frag

ment av fugl er påvist og ingen fragmenter av småvilt, pelsdyr og fisk. 
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Fig. 15. Oversikt over beinmaterialet.ka hustt((t l. (Etter Pi~jo Lahtiperii 1975). 
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3.4. Forsøk på rekonstruksjon av hus l. 

Som nevnt var tuften skadet: Vestre del var rast ut i vannet og nordøstre del var 

fjernet ved dyrking. Det ble likevel gjort funn som gir gode opplysninger om husets 

oppbygning (fig. 5). I alt ble det oppdaget 28 stolpehull, og ut fra deres gruppering 

kan man fastslå at huset har hatt rektangulær form. 

I langveggene var det bevart 12 stolpehull, 3 i nordre og 9 i søndre, hvorav 2 hull 

lå i samband med to innganger (merket med A på plantegningen). Diameteren på 

stolpehullene varierte fra 0,30 - 0,42 m og dybden fra 0,36 - 0,41 m, mens det 

østligste stolpehullet i søndre langvegg var 0,50 m i diameter og 0,68 m dypt. 

To indre stolperekker har båret taket. De var markert ved 5 stolpehull i søndre og 

4 i nordre rekke, 0,20-0,34 mi diameter og 0,25- 0,34 m dype (merket med B på 

plantegningen). Foruten de nevnte stolpehullene fantes 7 til, hvorav de fleste lå ved 

ildsteder. De var 0,18- 0,28 m i diameter og 0,17- 0,25 m dype (merket med C på 

plantegningen). 

Stolpehullene i langveggene var altså gjennomgående større og dypere enn de an

dre, mens stolpehullene i de indre rekkene hadde større dimensjoner enn de som lå 

ved ildstedene. Alle stolpehullene var loddrette, og et par av dem var foret med 

stein som har tjent som avstivere for stolpene. 

Det er bemerkelsesverdig hvor regelmessig stolpehullene er gruppert, og de dan

ner usedvanlig rette linjer. Avstanden mellom de indre, takbærende stolpeparene 

varierer fra 2,6 - 3,6 m. Bredden mellom de indre, takbærende stolpene er gjen

nomgående 2,1 m, og avstanden mellom langveggene og de indre, takbærende stol

pene er 1,2- 1,5 m. 

Da verken jordbenken eller kulturjorden fortsatte øst for det store stolpehullet i 

søndre langvegg, og da vi heller ikke her kunne iaktta kulturjord under steingjerdet, 

synes det naturlig å se det store stolpehullet som en hjørnestolpe. Derimot vet vi 

ikke hvor stor del av tuften som har rast ut i vannet, og vi kjenner derfor ikke 

husets avgrensning mot vest. Ut fra de data som foreligger, kan vi slutte at huset 

har vært minst 20m langt, ca. 5,65 m bredt og med en grunnflate på over 113 m2• 

Langs langveggene ble det stedvis observert spor av fet, svart jord som vanskelig 

kan forklares som annet enn oppløst tre. Det synes rimelig å tolke dette som rester 

av tømmervegger. Det er eiendommelig at stolpene i langveggene har større dimen

sjoner enn de øvrige. Man skulle forvente at de indre takbærende stolpene først og 
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fremst var de bærende elementer i bygningen, og at de dermed ville være størst. 

Dette fenomenet må ha sin bestemte årsak, og kanskje skyldes det langveggenes 

konstruksjon og funksjon. Veggene har etter alt å dømme vært bygd av lagte eller 

reiste tømmerstokker. Hvis stokkene har stått loddrett, må de ha vært festet til en 

vannrett stokk mellom de jordgravde stolpene. De kraftige stolpene har sannsynlig

vis hatt flere funksjoner. Foruten å gjøre langveggene så solide som mulig, har de 

trolig sammen med de indre, takbærende stolpene hatt funksjon som bærende ele

menter i bygningen på grunn av husets store bredde. Den foreslåtte løsningen er 

ikke helt god, og til nå har det ikke vært mulig å gi en tilfredsstillende forklaring på 

de store stolpene i langveggene. Om gav/veggenes konstruksjon vet vi bare at de må 

ha vært forbundet med hjørnestolpene. 

Når det gjelder takkonstruk!jjonen, har vi noen holdepunkter. De indre stolperek

kene tyder på at taket har vært et sperretak. Men det er usikkert om stolpene har 

vært indirekte støtte for selve takflaten ved å bære tverrbjelker som igjen langåsene 

har hvilt på, eller om de har tjent som direkte støtte for langåsene som har vært un

derlag for taksperrene. Den store mengden med brent never i og like utenfor tuften 

viser at taket har vært tekt med never og dekket med torv. 

I huset~ søndre langvegg var det anlagt to innganger. Avstanden mellom dem var 

12,2 m. Den østligste var 0,72 m bred, den andre 0,78 m. I begge inngangene lå det 

steinheller direkte på undergrunnen. 

At huset har vært delt i flere rom, tyder blant annet de to inngangene på. Imid

lertid har vi ingen holdepunkter for å avgjøre hvor mange rom det kan ha vært eller 

hvor eventuelle skillevegger har stått. 

Forhøyningen av jord og stein langs søndre langvegg har som nevnt sannsynlig

vis vært enjordbenk, ca. 1,2 m bred og ca. 0,4 m høy, men man kan ikke avgjøre 

om dette var høyden på benken da den var i bruk. Det har vært foreslått at for

høyningen kan ha vært rester av en torvvegg. At forhøyningen bare fins langs den 

ene langveggen, at de fleste oldsakene sammen med en del skjørbrente steiner lå i 

den og at den inneholdt kulturjord, taler avgjort imot denne teorien. I kanten av 

jordbenken fantes stedvis fete jordstriper i tuftens lengderetning. Den fete jorden 

kan vanskelig oppfattes som annet enn rester av tre. Det kan være rester av for

kanttømmer for jordbenken, men det var ingen merker i undergrunnen etter en slik 

konstruksjon. Det ble ikke gjort funn som tyder på at jordbenken har vært kledd 
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med tre. En slik jordbenk kan ha tjent forskjellige formål, men den har sannsynlig

vis først og fremst vært brukt som arbeids- og liggebenk. Det lå tre ildsteder i ben

ken og fem i kanten av den. Ildstedenes beliggenhet er påfallende, og den kan for

klares ved at ildstedene har gitt lys for arbeid og varme for opphold på benken. Det 

er mulig at jordbenken tilhører husets siste bruksperiode. Slike jordbenker er almin

nelig i utgravde hustufter fra vikingtid og middelalder på Island (Stenberger 1943). 

Blant de 12 ildstedene kan man ikke påvise noen hovedgrue eller åre. Ildstedene 

kan deles i to grupper: 5 groper med skjørbrente steiner og trekull (merket med D 

på plantegningen) og 7 groper med trekull uten steiner (merket med E på plan

tegningen). Gropene i den førstnevnte gruppen var l- 1,32 m lange, 0,90- 1,08 m 

brede og 0,28-0,42 m dype. Overflateformen var nærmest rektangulær med avrun

dete hjørner, og tverrsnittet var u-formet. De skjørbrente steinene var opptil 0,30 m 

lange. Gropene i den andre gruppen var mindre, 0,40-0,54 mi diameter og 0,12-

0,24 m dype. De var fylt med trekull, aske og noe jord. 

Ildstedene i de to gruppene har trolig hatt ulike funksjoner. Groper med 

skjørbrente steiner kan være ildsteder og/eller kokegroper, mens groper med bare 

trekull nærmest kan regnes for ildgroper hvor man først og fremst har oppbevart 

glør. At det har vært brukt kokstein, viser de mange skjørbrente steinene som ble 

funnet både i tuften og på utsiden av søndre langvegg. 

Det er et viktig spørsmål om ildstedene er samtidig med huset eller om noen av 

dem kan være eldre eller yngre. Ingen av ildstedene skjærer hverandre eller de ytre 

vegglinjene, og heller ingen berører stolpehullene. To stolpehull i de indre, tak

bærende stolperekkene ligger like ved to ildsteder, men stolpene her kan ha vært 

skjermet, f.eks. med steinheller. Betrakter man ildstedenes beliggenhet i forhold til 

husets planutforming, er det all grunn til å tro at ildstedene tilhører bygningen. 

Hvis det hadde dreiet seg om flere byggetrinn, burde man kunne vente klare avvik 

i grunnplanen. Da en slik trebygning med jordgravde stolper kan ha hatt lang 

brukstid, er det naturlig at ildstedene tilhører forskjellige tidsrom. 

Et annet spørsmål er om både mennesker og dyr har holdt til i denne bygningen, 

slik det har vist seg på gårder fra eldre jernalder i Sørvest-Norge. Jordbenken langs 

søndre langvegg, ildstedenes gruppering og oldsakenes spredning tyder etter mitt 

skjønn på at bygningen kun har vært bolighus. 

Sammenfatter vi det forannevnte, kan vi si at Skarghuset har vært et stavbygd 
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langhus med minst to innganger, en jordbenk og flere ildsteder, og at det har vært 

i bruk i 4 - 500 år. Dette kan synes å ha vært en usedvanlig lang levetid for en 

bygning med jordgravde stolper. Sett på bakgrunn av bevarte middelalderbygninger 

i Setesdal, kan en så lang brukstid likevel virke rimelig. 

De nærmeste parallellene til Skarghuset både i tid og rom, finner vi i de vanlige 

langhusene fra jernalderen på Sørvestlandet. Mens det fins mange hustufter fra el

dre jernalder, kjenner vi få fra yngre jernalder og tidlig middelalder (Rolfsen 1974 a: 

54 - 55). Hus med rektangulær form, indre, takbærende stolper og med flere ild

steder er den vanligste typen. Når det gjelder Skarghuset, er det særlig to trekk ved 

konstruksjonen som er iøynefallende. For det første har huset en usedvanlig regel

messig grunnplan, hvor stolpene har dannet rette linjer, noe som er sjeldent i hus

tufter fra jernalderen og tidlig middelalder. For det andre har stolpene i langveggene 

meget store dimensjoner, sett i forhold til både de indre, takbærende stolpene i huset 

og til størrelsen på stolpene i langveggene i andre hus. Det er således vanskelig å 

finne gode paralleller til Skarghuset i samtidens byggeskikk i Norge, selv om det er 

lett å finne igjen enkelte trekk. En nærmere drøfting og parallellføring av Skarg

husets konstruksjon må derfor utstå til det framkommer et bedre sammenlignings

materiale. 

3.5. Undersøkelsen av to gravhauger. 
De to gravhaugene var i 1939 uskadde, bortsett fra mindre nedgravninger i midten 

(fig. 3). 

Gravhaug l var nå gjennomskåret av en ny vei til Tveiten og Nesland. På 

nordøstsiden lå omtrent halvdelen av haugen igjen, mens det på den andre siden 

bare var bevart en liten skalk. Haugen har vært 14 m i diameter og ca. l m høy. I 

haugen var det et brannflak, hvor det ble funnet stykker av en beinnål og en bein

kam, brente bein, slagg og trekull (C. 34329 a-k). Haugen er datert til 400-årene e. 

Kr. (Larsen 1974). 

Gravhaug 2 var 12 m i diameter og 0,9 m høy. Den inneholdt et brannflak hvor 

det ble funnet skår av et spannformet kar, stykker av en beinkam, glassbiter, et par 

små gjenstander av jern, brente bein, slagg og trekull (C. 33984 a-1). Det spannfor

mete karet er dekorert med perlemønster, og graven er tidfestet til ca. 500 e. Kr. 

(Mikkelsen 1973). 
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Gravhaugene var bygd av stein og jord over et brannflak. Dette er en vanlig be

gravelsesform på Sørvestlandet i folkevandringstiden. De to gravene og skårene av 

spannformete kar fra hustuft l er de første funn fra eldre jernalder i Bykle. 

I jordsmonnet og i undergrunnen under begge haugene ble det funnet mye slagg 

og aske. Dette viser at det i yngre romertid/folkevandringstid eller tidligere ble dre

vet jernutvinning et sted i nærheten. 

Hustuft l går tilbake til eldre jernalder, og kanskje har den tilknytning til de to 

gravhaugene. Ut fra haugenes datering synes det mer rimelig at de som er gravlagt 

i haugene, har bodd i andre hus på Skarg. Funnene tyder på at det allerede i yngre 

romertid/tidlig folkevandringstid lå en gård der. 

3. 6. Pol/enanalysen av jord under gravhaug 2. 
For om mulig å få et gløtt av vegetasjonen i tidlig folkevandringstid eller tidligere 

ble det tatt en jordprøve under gravhaug 2. Prøven er analysert av konservator 

Asbjørn Simonsen, Arkeologisk museum i Stavanger, og han sier: 

«Prøven var sterkt trekullholdig (bartrær), men ellers var den god. Her ser det ut 

til at gravhaugen er lagt midt i enga. Det var mye gresspollen og ellers pollen av 

planter som hører hjemme i et engsamfunn: Soleiefamilien, blåknapp (Succisa), 

syre, nellikfamilien og mjølke (Onagraceae). Ellers var det svært mye bregnespor. 

To pollen av bygg vitner om åkerbruk et sted i nærheten, men ellers var det tynt 

med ugraspollen (Artemisia og Chenopodium forekommer). Smalkjempen (Planta

ga lanceolata) så jeg ikke» (Simonsen 1975). 

Analysen gir et bilde av vegetasjonen på stedet før gravhaugen ble bygd, men 

man kan ikke avgjøre om alle plantene vokste der samtidig. Dette har mindre be

tydning for vår vurdering. Det var eng på stedet før gravhaugen ble anlagt, og dette 

tyder igjen på at det ble holdt husdyr. Viktig er det også at kornsorten bygg ble på

vist. Simonsen mener at de påviste pollen av bygg vitner om åkerbruk et sted i nær

heten. Sett på bakgrunn av at Skargsletten utgjør en avgrenset, topografisk enhet, 

har det sannsynligvis vært byggåker på sletten eller i de tilgrensende liene. Det 

synes naturlig å se dette åkerbruket og februket i forbindelse med den tidligste 

gårdsbosetningen i yngre romertid/folkevandringstid. 
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4. NÆRINGSGRUNNLAGET FOR GÅRDEN PÅ SKARG 

4 .l. Problemstilling og kilder. 

Den gunstige beliggenheten til de tre gårdene i Nordbygdi - i nærheten av Skarjeså, 

Bossvatn og på overgangen mellom skogsområde og snaufjell - har gjort det mulig 

å utnytte forskjellige ressurser. For disse gårdene har ikke bare jordbruk, men også 

jakt, fangst og fiske hatt stor betydning som næringsgrunnlag. 

Det arkeologiske materialet innbyr til en nærmere analyse av det økonomiske 

grunnlaget for bosetningen på Skarg i jernalderen. Analysen går ut på: 

a. Forsøke å fastslå næringsgrunnlaget for gårdene i Nordbygdi så langt tilbake som 

mulig på grunnlag av skriftlige kilder og muntlige opplysninger. 

b. Drøfte om det er mulig å føre dette næringsgrunnlaget tilbake til jernalderen. 

Kildematerialet for Setesdal må karakteriseres som godt, og det viktigste for den

ne analysen er: «Beskrivelse over Sætersdalem> skrevet av Rejerus Gjellebøl i 1771, 

«Gamalt or Sætesdal» av Johannes Skar, «Norske Bygder: Setesdalen» med flere ar

tikler av Gisle Midttun og bygdebøkene for Bykle av Knut Gjerden og Bjørgulv 

Holen (Gjellebøl 1800), (Skar 1903 og 1909), (Midttun 1921), (Gjerden og Holen 

1966) og (Gjerden 1974). Viktige kilder er også matrikkel- og skattelister og andre 

dokument fra 1600- til 1800-tallet. I tillegg kommer opplysninger fra hjemmels

menn i Bykle, hvor det fins levende tradisjon om liv og levemåte som har bære

kraft til langt tilbake på 1800-tallet. 1) De skriftlige kildene gir gode opplysninger om 

gårdsdrift, mens opplysningene er sparsomme om jakt, fangst og fiske. 

4.2. Historikk. 

Administrativt ser det ut til at Setesdal så langt tilbake som de skriftlige kilder når, 

har stått i en særstilling. Setesdal er ikke nevnt i Gulatingsloven, og det er først i 

Landsloven fra 1274 at dalen er kommet med i lovgivningen (Bull 1921: 46 ff.). 

Ifølge Landsloven skal Setesdal ha sendemenn på Gulatinget. I senmiddelalderen 

ble Setesdal tillagt Råbyggelag, som stort sett omfattet indre strøk av Agder. 

Geistlig sett lå Setesdal under Stavanger bispedømme i middelalderen og fra 1682 

Agder bispedømme. 

l) Jeg takker Olav G. Holen jr., Mikkel O. Holen, Åsmund Jåro, Olav F. Nesland og Gunnar A. Tveiten 
for opplysninger om jakt, fangst, fiske, åkerbruk, februk, håndverk og ferdselsveier l eldre tid. 
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Skriftlige kilder om økonomiske forhold i Bykle fra middelalderen er meget få, og 

det er først på 1600-tallet at de blir flere. 

I andre halvdel av 1700-tallet og i første halvpart av 1800-tallet fant det som ellers 

i landet sted en kraftig vekst i folketallet i Bykle. I Valle prestegjeld som omfattet 

sognene Hylestad, Valle og Bykle, steg folketallet fra 2727 i 1801 til 4542 i 1865 

(Utne 1974: 212). Økningen i folketallet gjorde seg også gjeldende i Nordbygdi, og 

det førte til at området ved Bossvatn ble intensivt utnyttet, at marginalområdene 

ble sterkere utnyttet, at flere bruksenheter og husmannsplasser vokste fram og at 

mennesker måtte utvandre. Det var først ut på 1900-tallet at levevilkårene bedret 

seg i Nordbygdi. 

Fra 1820-årene foregikk det religiøse vekkelser i Setesdal som fikk store konse

kvenser for det kulturelle livet i Bykle. Vekkelsene bidro til å viske ut særdrag ved 

mange eldgamle skikker og tradisjoner. 

4.3. Februk, åkerbruk og annet gårdsarbeid. 

Det moderne jordbruket med mekanisering, kunstgjødsel og kraftfor kom forholds

vis sent til Bykle, og først på 1900'"tallet fikk det noen betydning. De mange lovene 

om jakt og fangst som kom i 1800-årene, fikk heller ikke noen særlig virkning før 

ut på 1900-tallet. Det vil derfor være viktig for denne analysen å fastslå driftsfor

men før den tekniske utviklingen vant innpass, og det vil si forholdene i Nordbygdi 

tidlig på 1800-ta!/et. 

Den jordbruks- og fangstformen man finner i første halvdel av 1800-tallet, har 

trolig ikke gjennomgått store forandringer på mange hundre år. Tradisjonen hadde 

festet bestemte drifts-, jakt- og fangstmåter, og gården, jakten og fangsten ble 

drevet på samme måte i generasjon etter generasjon. 

Rett nok kom poteten til Nordbygdi i 1770-årene, men potetdyrkingen fikk først 

betydning flere tiår senere (Gjerden 1974: 34- 35). Likeså innebar bruken av børser 

en betydelig forbedring i jakten allerede på 1600-tallet, men det var få skytevåpen 

og lite ammunisjon til langt ut på 1800-tallet. 

Jordbruket i Nordbygdi var et typisk selvbergingsjordbruk. Det vil si at produk

sjonen først og fremst var basert på å dekke egne behov og mindre med tanke på 

salg. Imidlertid var man ikke helt selvhjulpet, for eksempel måtte salt og ofte korn 
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innføres. Vinteren var lang og vekstsesongen kort, og av den grunn var det begren

set hva man kunne dyrke. 

Hvordan man levde i fjellbygdene i Setesdal på slutten av 1800-tallet, gir Johan

nes Skar en god skildring av: 1) 

«Livemaaten hadde dei av Buskap og Grøde, og so fiska dei der attaat og gjekk i 

Dyreskog,- der var daa so flusande med Fisk og Dyr i Heidarne. Der var Jord som 

bar. .. , men Aakrarne var smaa, og «Maten» trotet paa Jamnen, fyrst Haaballen 

kom. Sunmarsføda kaupte dei. . . tri Tunnor til eit heilt Hus paa Jamnen, og fem 

var Haugen. 

Det var Kvik og Skinn de i hadde aa yta. So sette de i paa seg um Hausten det 

meste dei torde vaaga, og svelte Buskapen fram. Heimehøy var det smaasamt med; 

det meste skrapa dei ihop i Heidetidi, og dei drog det heim paa Kjelke so traatt, av 

di Hestarne var faa. 

Kosten var uvand: Mjølk var der til alle Maal, og so var det Smør, og Ost fyrst dei 

hadde, og Kjøt solenge det rakk um Vaaren. Graut kom att baade ein Gong og tvo 

til kvar Dag. I Heidetidi livde dei lange Stunder av pure Haglette til aa spara paa 

«Maten>>. 

- Heidetidi var den fjaagaste Tid. Alt som ledast og livde, vilde paa Heidi. Dalen 

var i Øyde. 

Gardarne gjekk aldri or Ætti, til Uskylde. Ætt og Gard var uskiljande som Tonni 

og Hausen». (Skar 1903: 4 - 5). 

Ifølge skattematrikkelen av 1647 var det tre brukere på Tveiten, tre på Nesland 

og en på Holen. Dette kan tyde på at det da hadde funnet sted en oppdeling av 

gårdene Tveiten og Nesland. Oppdelingen i flere bruk (brukere) må ha fått store 

konsekvenser for tunskipnaden. Da oppdelingen må ha funnet sted på et tidlig tids

punkt, har vi få holdepunkter for hvordan tunene på disse gårdene har vært formet. 

På et senere tidspunkt må de gamle tunene mer eller mindre ha blitt oppløst fordi 

bygningene på de enkelte brukene ble flyttet til der de nå står. 

l) Ordforklaring: i Dyreskog: på reinsdyrjakt, Mat: korn, troten: slept opp for, paa Jamnen: i alminnelig
het, Haaball: midtsommer, Haugen: maksimal, Kvik: kveg, traat: ofte, uvand: enkel, Haglette: ost 

med valle som er innkokt. 
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Omkring 1800 lå innhusene og uthusene på gårdene i Bykle som regel i to rekker, 

enten parallelt eller nærmest i vinkel til hverandre. Imidlertid er det vanskelig å 

overføre dette direkte til tunskipnaden i Nordbygdi idet terrenget og tradisjonen 

spilte inn. Dertil kommer at hus er flyttet, revet ned og andre oppført i stedet, men 

noen trekk skal nevnes. 

Antall hus varierte på de tre gårdene. De viktigste innhusene var årestue, loft, 

smie, badstue og kvernhus, mens de vanligste uthusene var løe, stall, fjøs, og saue

/ geitefjøs (talle). På grunn av brannfaren ble ofte smia og badstua anlagt et stykke 

utenfor tunet. Bygningene var oppført i lafteteknikk, og taket var tekt med never 

og dekket med torv. Som følge av det tørre innlandsklimaet, kunne de bli meget 

gamle, og flere bygninger i Nordbygdi er fra 1700-tallet. Gisle Midttun gir følgende 

skildring av gardene: 

«Dei gamle setesdalsgardane hev set drustelege ut som dei var fyrr. Dei lange 

låge stogerekkjone med gavlbreide, tunge loft imillom, dei myrke svalene burtetter 

og i nærleiken gravhaugane med vette- eller tussetrei på, gav det heile ein dåm av 

millomalder og mystikk somme ikkje finn andre stadar. Dei var bygde av god al

ved og stod på trygge tufter» (Midttun 1921: 148). 

Vi skal først se på gårdsdriften. Uthusene var forholdsvis små i Nordbygdi. Hesten 

sto i stallen og kyrne i fjøset, mens sauene og geitene holdt til i sauefjøset. Det 

hendte også at hesten sto i fjøset. Rommene var skitne, trange og mørke, og i det 

hele lite trivelige for dyrene. Bygning~ne ble aldri gamle. De råtnet fort fordi det var 

fuktig i rommene. I fjøset var det ildsted og ljore i taket. Om vinteren oppholdt folk 

seg nesten hele dagen i fjøset. Der utførte de håndverksarbeid, der laget de mat og 

ofte sov de der. 

Gjødselkjellere var det ikke i Nordbygdi før på 1900-tallet. Før den tid ble gjødsla 

lagt i en haug utenfor fjøsveggen, og dermed mistet den mange næringsstoffer. På 

grunn av dårlig foring ble det lite gjødsel. Gjødsla ble til dels brukt ublandet, dels blan

det med mold. Naturgjødsel var i all hovedsak den eneste gjødseltypen, men det er 

også kjent at aske og trekull ble brukt. Som en følge av at det var vanlig å ha buska

pen på stølen, tapte man sommergjødsla og dermed et verdifullt bidrag til forøkelse 

av gårdens produksjon. Det var bare åkrene som ble gjødslet, og ofte var det for lite 

til dem også. 
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Man kjente lite til vekselbrukssystemets fordeler. Jorden ble derfor ofte utpint og 

avlingene små. Drenering og grøfting av åkrene var ikke kjent. 

Jordbruksredskapene var få og til dels av dårlig kvalitet omkring 1800. De var 

laget av tre med muligens unntak av visse deler som jernskoning på spade og ard. 

Skar sier: «Alle Verkegognene (våronn-redskaper) var av Tre; Jærn maatte aldri 

koma i Aakren» (Skar 1909: 134). Åkrene ble hovedsakelig bearbeidet med spade og 

bare i liten grad med ard. Jordfaste steiner ble aldri fjernet blant annet fordi man 

trodde at det «gjødslet» av dem. Småstein ble ikke plukket fordi man mente de var

met opp åkeren. 

Åkrene var små, og de lå som spredte teiger i solvendte skråninger. «Det som var 

Aaker, var Aaker, og det som var Voll, var Voll, ifraa ævorleg Tid» (Skar 1909: 

132). 

Våronna begynte så snart snøen tinte. Gjødsla ble båret eller kjørt ut på slede og 

lagt i hauger på åkerteigene. Når bjørkeløvet spratt, startet såingen. Frøene ble ned

muldet, og man brukte overgjødsling. 

På åkrene ble det hovedsakelig dyrket korn, og bygg var den eneste kornsorten. 

Det beste ble tatt vare på til såkorn neste år. Om det ble dårlige avlinger, måtte man 

kjøpe korn. Korn ble særlig brukt til grøt, flatbrød, stump og ølbrygging. I dårlige år 

var det også vanlig å blande almebark i melet. Halmen ble dels brukt til for, dels til 

praktiske ting. Kornet frøs sjelden på Skarg og i liene ved Bossvatn fordi åker

teigene lå tørt og luftig til. Av andre kulturplanter omkring 1800 var det bare nepe 

og potet. 

Karakteristisk for de tre fjellgårdene er at de har usedvanlig stor utmark, særlig 

gjelder dette Nesland og Tveiten. Utmarken var felles for brukerne på samme gård, 

mens fjellviddene var allmenning for hele Nordbygdi. 

Hver gård hadde flere støler, og på stølene var det folk og buskap hele sommeren. 

Stølene lå gunstig til i forhold til gårdene. Avstanden var kort, bare et par timers 

gange. Stølsdriften var meget viktig på grunn av heieslått og beite for budskapen. 

Stølene fungerte også som stasjon for annet arbeid som jakt, fangst og fiske og jern

utvinning. 

Det aller meste av slåtten var utslått og foregikk på heia, i liene og ved stølene. 

Skar sier at man i Setesdal fikk 4 ganger så mye høy på heia som hjemme på gården 

(Skar 1909: 141). Gårdene i Nordbygdi hadde ord på seg for å ha god heieslått. 
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Hjemmeslåtten var av liten betydning, og det høyet man fikk der, slo man på vol

len, på åkerreinene og omkring husene. Slåtten begynte ikke før ut i juli, og den 

varte som regel til langt ut på høsten. Høyet ble enten satt i stakk eller lagt i løer. 

Om vinteren ble høyet båret, dratt eller kjørt hjem på slede. I slåtten brukte man 

stuttorv. Ljåen var en såkalt tynsleljå hvor eggen var hamret ut. Bryner fikk man 

hovedsakelig fra Eidsborg i Telemark. Det er tradisjon om at telemarkinger kom 

på skareføre til Nordbygdi med sleder fulle av bryner. 

De gode beitemarkene i liene og på heia førte til at fedriften ble en vesentlig del 

av næringsgrunnlaget. 

Hesten var det viktigste husdyret, og den ble brukt til kløv, riding og som trekk

dyr for sleden. Den fikk det beste høyet og i gode kornår også noe bygg og halm. 

Ku, geit og sau var egnete husdyr på grunn av de vidstrakte beitemarkene, og 

særlig godt passet geita og sauen i dette selvbergingsjordbruket. Som følge av sulte

foring melket kyrne lite - iallfall tidlig på sommeren. Man fikk neppe mer enn 

5 - 600 liter melk i året av ei ku. Geita og sauen hadde lettere for å komme seg etter 

sulteforingen, og de gikk også lengre ute om høsten enn kyrne. Både geita og sauen 

ble melket. Av de tre husdyrene fikk man melk, skinn, ull, kjøtt, fett, talg, bein, 

horn, sener, tarmer o.a. Av melka laget man grøt, ost og smør. Man visste å ta vare 

på hver ting, og alt sammen ble usedvanlig godt utnyttet. Det fins ingen tradisjon 

om det ble holdt griser og høner i Nordbygdi i første halvdel av 1800-tallet, men 

ifølge Gjellebøl var det både griser og høner i Setesdal i slutten av 1700-tallet (Gjel

lebøl 1800: 127- 131). 

Da målet var å ha så mange kyr som mulig på båsen, satte de på så mange dyr de 

kunne om høsten. Dermed strakk ikke alltid høyet til. Det kom derfor vel med at 

det var godt med skog ved Bossvatn, og skogen ble sterkt beskattet. Foruten høy 

var skav (bark), beit (bjørkekvister uten løv), sveg (toppen på greinene til løvtrærne) 

og løv viktige fOrslag ikke bare i nødstider, men hele året. Skaving foregikk særlig 

om vinteren og tidlig om våren, mens lauving først og fremst var sommer- og 

høstarbeid. Skavet var av forskjellig næringsverdi etter tresorten, og fra Setesdal 

kjenner vi denne reglen: 
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«Vieren velte, 

Selja svelte, 

Raunen1) reiser, 

Aamen2) kveikjer, 

aa Heggjen 

set'e Mergjen i Leggjen» (Skar 1909: 174- 75). 

Andre viktige forslag var reinmose og lyng. Mosesanking foregikk både om våren 

og senhøstes. 

Trass i gode slåtteheier og mye skog hendte det at kyrne var så sulteforet at de 

måtte reises opp når våren kom. Geitene og sauene kunne også være så utarmet at 

de hadde vansker for å gå. Sulteforing var en gammel skikk som foregikk mer eller 

mindre bevisst. 

Buskapen slapp man ut så tidlig man kunne. Så snart det var noen bare flekker, 

ble geitene sloppet, deretter sauene og så kyrne. Tidlig om sommeren flyttet man 

sammen med buskapen på stølen hvor det var saftig gras. Gjeting var nødvendig på 

grunn av rovdyr og rovfugler. 

Om høsten plukket man blåbær, multer, tyttebær og andre bær som ga et næ

ringsrikt tilskudd i kosten. Det ble også brukt grassorter og urter i kostholdet og 

som legemidler. 

Av annet viktig arbeid på gårdene kan nevnes jern utvinning, kullbrenning, 

tjærebrenning og neverflekking. Det fins mange minner om disse virksomhetene. I 

Nordbygdi og ved stølene er det blestere, slagghauger og kullgroper, og der ble jern

utvinning drevet så sent som ut på 1800-tallet. På grunn av de mange minnene om 

jernutvinning i nærheten av stølene ser det ut til at det her som andre steder i lan

det, kan være en nær sammenheng mellom stølsdriften og jernutvinning, trolig et 

fast sesongarbeid på stølene (Reinton 1957: 257- 263). 

Neverflekking foregikk tidlig på sommeren, og never ble særlig brukt til taktek

king og i tjæremiler, men også til mange bruksgjenstander som f.eks. kopper, kar og 

tiner. Ifølge muntlige opplysninger var tjærebrenning vanlig, men få sikre tjæremi

ler er påvist. 

Nesten alt man trengte, laget man selv på gården. Samtidig var det også bygde-

1) rogn, 2) alm. 
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spesialister som utførte en del komplisert arbeid. Forskjellige håndverk som tre

skjæring, smiing, finmetallarbeid og tekstilarbeid lå i begynnelsen av 1800-tallet på 

et høyt nivå med en formgivning som særpreget området. 

De skriftlige kildene fra 1600-tallet og fra slutten av 1500-tallet, særlig Råbygge

lagets jordebok av 1670, skattematriklene av 1668 og 1647, «straffeskattem> av 

1615-16 og bygningsskattene av 1594 og 1601, gir interessante opplysninger om 

økonomiske forhold på de tre gårdene. 

I skattematrikkelen av 1647 er de klassifisert som «ødegårder». I bygningsskatten 

av 1594 er Tveiten og Nesland betegnet som «halvgårdef», mens i bygningsskatten 

av 1601 er Holen nevnt som «ødegård». 

Tveiten hadde ifølge ovennevnte jordebok av 1670 en skyld på l 112 hud, fordelt 

likt på tre brukere. Nesland hadde samme skyld, men bare to brukere med skyld på 

l hud og 1/2 hud. Holen besto av et bruk med 112 hud i skyld. Etter skattematrik

kelen av 164 7 var det tre brukere på Nesland. 

Når det gjelder tønner såkorn og husdyrantall, er følgende opplyst i skattematrik-

kelen fra 1668: 

Tveiten kunne så 3 tønner, fø 10 kyr, l hest og 12 sauer. 

Nesland kunne så 3 tønner, fø 10 kyr, l hest og 12 sauer. 

Holen kunne så l tønne, fø 4 kyr, O hest og 6 sauer. 

Ifølge de ovennevnte kildene var både Tveiten og Nesland betraktelig større 

gårder enn Holen. Da Tveiten og Nesland hver kunne så 3 tønner korn (l tønne= 

139 liter), må åkerarealet etter forholdene karakteriseres som forholdsvis stort. Det 

framgår også at Tveiten og Nesland kunne fø et stort antall husdyr, og dette viser 

hvor viktig fedriften var. 

«Straffeskatten» (Boeslodspendinge) fra 1615- 16 ble pålagt bøndene i Bykle for

di de nektet å delta i Kalmarkrigen 1611 - 13. Den utgjorde 50% av alt de eide uten

om odelsjord. Av ukjente årsaker er bare noen få brukere oppført i denne listen. To 

brukere på Nesland og en på Tveiten er nevnt, men ingen på Holen eller på noen av 

Botngårdene. Brukene til Orm Tuedenn og Bieru Nedslanndtt er oppgitt som halv

gårder, mens Joen Nedslanndtt er betegnet som husmann (fig. 16). Det framgår av 

fig. 16 at Bieru Nedslanndtt hadde en usedvanlig stor buskap, større enn det som er 

oppgitt i matrikkelen fra 1668 for hva hele gården Nesland kunne fø. Likeså er det 
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Bieru Nedslanndtt Joen Nedslanndtt Orm Tuedenn 
(«halvgård») («husmannsplass») («halv gård») 

Børse l l l 
Tessakl) l 
Hest 
Føll l 
Ku 4 3 
Kvige 5 
Kvige (årsg.) l l 
Kalv 3 4 
Oksekalv l l 
Geit 3 2 
Kje (årsg.) 2 
Sommerkilling 3 l 
Sau 9 3 
Lam (årsg.) 3 l 
Sommerlam 3 2 

Fig. 16. Utdrag av stra.ffeskattenfra 1615-l6for to brukere på Nes/and og en bruker på Tveiten. 

påfallende at husmann Joen Nedslanndtt hadde en større bosetning enn Orm Tue

denn som eide en «halvgård». 

De oppgitte tallene gir neppe et riktig bilde av besetningen til de tre brukerne. 

Det synes nærliggende å tro at buskapen til Bieru Nedslanndtt omfattet hele gården 

Nesland. «Straffeskatten» viser for øvrig at det ble holdt mange husdyr. Det er også 

interessant at det allerede omkring 1615-16 var en «husmann>> på Nesland. 

På 1500-tallet ble leidangsskatten for tinglaget Valle betalt i smør. Man vet ikke 

når leidangen ble innført i Setesdal. 

4. 4. Jakt, fangst og fiske. 

Gårdene i Nordbygdi var ikke bare knyttet til fjellet gjennom fedrift, men også ved 

jakt, fangst og fiske. De store fjellviddene og skogsområdene med rikt og variert 

dyre- og fugleliv bød på gode muligheter for veiding. Det fantes både matnyttig vilt 

og rovdyr. 

Hvor viktig jakt og fiske var, har vi belagt i en tradisjon fra Breive, den øverste 

gården i Bykle. Den ble regnet for å være en god jordbruksgård. Det var gode lun

l) Tessak er et kombinert hugg- og stikkvåpen på langt skaft, brukt både som forsvars- og jaktvåpen. 
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ner til Breive, gode fiskevann og mange dyregraver i fjellet. En gang ble gården delt 

mellom to døtre slik at den ene skulle ha gården, den andre dyregravene og fisket. 

Den eldste datteren som fikk velge først, valgte dyregravene og fisket (Skar 1909: 

6). 

I tiden 1904- 1912 kjøpte Thorvald Heiberg opp store fjellområder i Lyse-, Sir

dals- og Setesdalsheiene, de såkalte Heiberg-heiene, senere kalt Njardarheim (Lar

sen 1955). I løpet av kort tid ble nesten alle rovdyr og rovfugler utryddet samtidig 

som reinsdyr- og rypebestanden økte kraftig. I det følgende har jeg forsøkt å klar

legge jakt- og fangstforholdene før Heiberg begynte med sitt kultiveringsarbeid. 

Jakt på storvilt var det viktigste, og villrein og elg ga betydelig mat- og råstofftil

skudd. Reinsdyrbestanden, verdens sørligste, var ganske stor i slutten av 1700-tallet 

(Gjellebøl 1800: 132- 133). Og den var kjent for å være ganske stabil. Jakten fore

gikk særlig om høsten, men om nødvendig hele året. I første halvdel av 1800-tallet 

ble jakten hovedsakelig drevet med munnladningsgevær. Ifølge tradisjonen var 

dyregraver fremdeles i bruk på den tiden, og det ble også benyttet dyrestup. Som 

nevnt ble skytevåpen allerede tatt i bruk på 1600-tallet. 

I fjellet nord og nordvest for Bossvatn er det til nå kjent omkring 120 dyregraver 

og bogastelle, deriblant også fangstsystem med dyregraver og ledegjerder i trakt

form. Dessverre er bare få av disse dyregravene undersøkt. Ved systematisk kart

legging vil sikkert antallet øke meget. Dyregravene og bogastellene ligger strategisk 

til i trekkveiene, og flere dyregraver er steinsatte. Etter tradisjonen var gravene dek

ket med et tynt lag mose, lyng og kvist. Villreinen ble jaget i flukt over dyre

graven(e), og da falt som regel et dyr ned i graven og ble sittende fast. Om vinteren 

brukte man dyrestup. Flokken ble jaget ut på snøskavler i en bratt fjellvegg. Reinen 

ble skremt så nær stupet at skavlene løsnet, og dyrene raste utfor. 

Villreinen ble partert på stedet. Fangsten ble båret eller kløvet hjem. Var fangsten 

stor, ble kjøttet lagt i groper og dekket med stein for siden å bli hentet. Foruten 

kjøttet som ble saltet eller røkt, tok man vare på hjertet, leveren, tunga, skinnet og 

hornet. 

I skogsområdene ved Bossvatn var det en del elg, men elgbestanden svingte 

meget fra år til år. Jakten foregikk med munnladningsgevær. I Nordbygdi fins det 

store groper i bakken som ligger ved elgtrekkene. Dette kan være elggraver, men 

det foreligger ingen tradisjon om at det har vært brukt slike. 

114 



I dag fins det hjort og bever ved Bossvatn, men vi har ingen opplysninger om 

disse dyreartene holdt til der på 1800-tallet. 

Av matnyttig småvilt var det særlig hare det ble jaktet på. Den ble fanget i snare, 

og både kjøttet og skinnet var ettertraktet. 

Snarefangst av ryper og skogsfugl var utbredt. Fangsten foregikk særlig om 

høsten og vinteren. Snaren var laget av flettet hestetagl. Det ble også fanget leven

de falk for salg, og falkefangsten kunne gi gode inntekter. 

Man jaktet også på pelsdyr som rev, mår og røyskatt. I denne jakten var det van

lig å bruke fallem, dvs. en steinhelle var satt opp på skrå med pinner, og åten var 

festet til en av dem. 

I liene og på fjellet var det bjørn, ulv, jerv, rev og ørn som var farlige for bu

skapen. De ble dels skutt, dels fanget i fallgraver og dels i andre fangstinnretninger 

som i stokk eller lem. Skinnene var meget verdifulle, og det fortelles at også 

bjørnekjøtt ble spist. I Bykle ble den siste ulven skutt i 1898, den siste bjørnen i 

1913 (Gjerden 1974: 110- 111). 

Det var mye fisk både i Bossvatn, Skarjeså, Osåna og i tallrike vann og bekker på 

fjellet. Fiskemåten og redskapene var av mange slag, ofte enkle og effektive. Man 

tok ørreten med hendene når den gikk opp i elver og bekker for å gyte. Som fangst

redskap ble særlig brukt steggle (line), men også mær, garn og stang, og om høsten 

ble det lystret. Det ble også drevet isfiske. Ørreten ble saltet, røkt og/ eller tørket. 

Til jakt og fiske var det knyttet moralnormer som gjaldt for alle fangstmenn i 

Nordbygdi. Gårdene var som regel sammen om jakten, særlig gjaldt dette jakt på 

rein, elg, bjørn og ulv. 

I begynnelsen av 1600-tallet opplyser Peder Claussøn Friis· at i prestegjeldene 

Valle, Bygland, Åmli og Evje var elg, rein, hjort og skogsfugl en viktig del' av næ

ringsgrunnlaget (Storm 1881: 304). 

4.5. Et forsøk på å tilbakeføre næringsgrunnlaget til jernalderen. 
I kapitlene 4.3 og 4.4 har jeg forsøkt å undersøke næringsgrunnlaget på gårdene i 

Nordbygdi så langt tilbake i tid det lar seg gjøre ut fra skriftlige kilder og muntlige 

opplysninger. Resultatet av granskingen kan summeres opp slik: Det som karakte

riserer driftsmåten fra 1600 til omkring 1850, er den betydning fedrift, jakt og fiske 

hadde i næringsgrunnlaget, mens dyrking av korn og andre kulturplanter bare ut-
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gjorde en liten del av det hele. Dertil kom utnyttelsen av naturlige ressurser som 

gras, løv, bark, greiner, mose, lyng- kort sagt alt som vokste. Foruten dette inntok 

jernutvinning en sentral plass i driften. Men gårdene var ikke helt selvforsynte, salt 

og under tiden korn og spesielle gjenstander måtte hentes utenfra. Spørsmålet blir 

så om denne driftsmåten kan føres tilbake til gården på Skarg i jernalderen. 

Sett ut fra de foreliggende kildene og granskingen av stedsnavnene kan man anta 

at gårdene Nesland, Tveiten og Holen ble tatt opp før Svartedauen i 1349- 50. Det 

foreligger ingen opplysninger om hvor hardt gårdene ble rammet av Svartedauen og 

de etterfølgende pester og uår. Vi vet heller ikke om hele Nordbygdi ble lagt øde, 

men det er grunn til å tro at det var bosetning der gjennom hele middelalderen. De 

økonomiske følger av katastrofen må ha hatt innvirkning på gårdsdriften. På grunn 

av nedgang i folketallet ble produksjonen på de gårdene som eventuelt ikke lå øde, 

betydelig redusert. Selv om katastrofen førte til en mindre utnytting av ressursene, 

er det ut fra stedets naturforhold neppe grunn til å tro at det foregikk en vesentlig 

omlegging av næringsveiene og driftsmåten. Levevilkårene ble sikkert harde, og de 

bedret seg ikke før i slutten av 1500-tallet. 

Trass i nedgangen i senmiddelalderen var næringsveiene og driftsmåten meget 

tradisjonsbestemt i Nordbygdi. De fleste redskaper som ble brukt i gårdsdriften til 

ut på 1800-tallet, var allerede kjent i vikingtiden. Dertil kommer at klimaet i viking

tiden, «det lille optimum», var gunstigere enn i tiden fram til omkring 1850. Det 

gode klimaet i vikingtiden må ha hatt en særlig gunstig virkning på jordbruket i 

Nordbygdi. 

Med bakgrunn i det anførte og de særegne naturforholdene for gårdsdrift i Nord

bygdi synes det rimelig at man kan føre hovedtrekkene i den driftsmåten man kjen

ner fra 16 - 1800-tallet tilbake til jernalderen. Denne driftsmåten passer godt inn i 

det bildet funnene fra Skarg gir av forholdene i yngre jernalder. 

5. BETRAKTNINGER OMKRING GÅRDSBOSETNINGEN 
PÅSKARG 

Ut fra det arkeologiske materialet kan man slutte at gården på Skarg ble tatt opp i 

yngre romertid/tidlig folkevandringstid. Skarg var trolig navnet på gården. Helt fra 

denne tid synes det å ha vært kontinuerlig bosetning der til inn i middelalderen. 

Den eldste bosetningen er representert med de to gravhaugene og med jernslagg 

116 



og pollenkorn av bygg som er funnet under dem. Man kjenner ingen sikre hus

tufter fra den første gårdsbosetningen. Dette kan skyldes at de er forsvunnet eller at 

de ikke er oppdaget. 

Etter at en stor del av matjorden og en del av undergrunnen på Skargsletten var 

fjernet høsten 1976, fant vi ved en tilfeldighet uornerte skår av spannformete kar, 

en kniv av jern, flere bryner av kvartsitt og skifrig kvartsitt samt brente bein i og om

kring flere kullgroper ved foten av lia opp til bruket Rynningen. Det ble ikke anled

ning til å foreta nærmere undersøkelser på stedet da vannet i Bossvatnbassenget 

var i ferd med å oversvømme sletten. Disse funnene kan være rester av en hustuft 

fra yngre romertid/ folkevandringstid. 

Den undersøkte hustuften er et bolighus som har vært bebodd fra slutten av 

folkevandringstid til sannsynligvis inn i tidlig middelalder. I tilknytning til bolig

huset må det ha vært uthus. De kan være fjernet, men det kan også tenkes at de 

ikke har etterlatt seg synlige spor i terrenget. Man kan regne med at uthus hadde en 

kortere brukstid enn bolighus, og at de oftere ble skiftet ut. I denne sammenheng er 

medet fra hustuften av spesiell interesse. Det antyder at eventuelle uthus som ble 

oppført i yngre jernalder/tidlig middelalder, kan ha vært laftet, og følgelig er de 

vanskelig å oppdage. 

Fosfatprøvene fra sletten har et høyt innhold, og det er særlig tre større områder 

som skiller seg ut. Her kan det til ulike tider ha stått hus som som man ikke har 

funnet spor av. Prøvene viser i hvert fall at sletten er blitt intensivt utnyttet (Mau

ritzen 1974). 
At vi ikke har oppdaget graver fra yngre jernalder i Nordbygdi, kan først og 

fremst skyldes gravskikken. Gravformen kan som i Valle hovedsakelig ha vært flat

marksgraver. 

I foregående kapitler har jeg redegjort for næringsgrunnlaget på gården Skarg, og 

det ville ha vært ønskelig å foreta en vurdering av hvor mange mennesker og hus

dyr som holdt til der- på lignende måte som Knut Odner har gjort for Ullshelleren 

i Valldalen, Røldal (Odner 1969). En slik analyse vil imidlertid sprenge rammen for 

artikkelen. Et par ting skal likevel nevnes. I det undersøkte bolighuset med en 

lengde på over 20 m må det ha bodd en stor familie, og driftsmåten på denne fjell

gården betinger mange mennesker og stor arbeidsinnsats. At det dermed ble holdt 

en stor besetning, synes å være gitt. 
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Vi må tenke oss gården på Skarg som en gammel ættegård bestående av en grup

pe hus: Ett eller flere bolighus og mange uthus på eller i nærheten av tunet. Om

kring tunet lå åkerteiger og voller. Utmarken og «herlighetene» var felles for hele 

gården. 

På samme måte som jorden og fjellet var en betingelse for å overleve, var også 

ætten det: Gårdsbruk forutsetter kontinuitet og innbyrdes hjelp innad og vern utad. 

Alt dette ga ætten, og sterkest var ætten når dens medlemmer bodde tett sammen, 

brødre eller frender med hver sin husstand på samme gård eller på nyrydnings

gårder like ved (Olsen 1926: 26). 

Dette fører til spørsmålet om når de andre gårdene i Nordbygdi ble tatt opp. Ut 

fra navnene kan både Tveiten og Holen gå tilbake til yngre jernalder og Nesland til 

folkevandringstid, men de kan alle være yngre. Til nå er det i Nordbygdi bare påvist 

fornminner fra jernalderen på Skarg, og Skarg er etter alt å dømme den eldste 

gården. Dette gir antydning om at de tre gårdene er gått ut fra Skarg, og at de kan

skje først er blitt tatt opp i tidlig middelalder. Nærmere tidspunkt og i hvilken rek

kefølge dette skjedde, vet vi ikke, men vi kan fastslå at Tveiten en gang i middelal

deren har tatt opp i seg Skarg, kfr. kapittel 2. 

Det er vanskelig å sammenligne gårdsanlegget på Skarg med de øvrige gårdene i 

Bykle da det her ikke til nå er kjent sikre tufter og gravfunn fra jernalderen. Det 

foreligger noen løsfunn fra vikingtid/tidlig middelalder: En spydspiss og en ljå av 

jern fra Trydal (C. 26268 og C. 26270), en øks av jern fra et sted mellom Hoslemo 

og Byklum (C. 20762) og en øks av jern fra Løyning (C. 30078). Av faste fornmin

ner som kan gå tilbake til jernalderen, fins det på Dvolo under Byklum et gårdsan

legg bestående av flere hustufter, den lengste ca. 20 m, rydningsrøyser og stein

gjerder, og på Bjåen er det flere hustufter i nærheten av slagghauger og kullmiler. 

Det skal også være gamle tufter på Geiskelid av Berdalen, og der skal det være fun

net en øse av kleberstein (Gjerden og Holen 1966: 193). 

Av andre gårdsanlegg og tufter som er undersøkt i nærliggende fjellområder, kan 

nevnes: Mogen og Hovden på Møsstrond i Telemark, Vestre Nape i Fyresdal i 

Telemark, Nordre Valldalseter i Røldal i Hordaland og Stråpa-Sandsa ved Sandsa

vatnet, Suldal i Rogaland (Martens 1973), (Vinsrygg 1974). Det er bare huset på 

Mogen som synes å ha vært i bruk samtidig med den eldste bosetningsperioden i 

huset på Skarg. De andre husene har sannsynligvis bare vært i bruk i middelalderen, 
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kanskje unntatt tuft Il på Hovden hvor radiologisk datert trekull av husets tak

virke har gitt alderen 890 ± 80 e. Kr. (Martens 1973: 52). I alle de ovennevnte tuf

tene er det funnet flere gjenstander av samme type som de fra tuften på Skarg. 

Når det gjelder konstruksjonen av disse husene, avviker de så meget fra Skarg

huset at det ikke synes å være grunnlag for sammenligning. Husene på Nordre 

Valldalseter, Hovden og Vestre Nape er tolket som gårder, huset på Mogen som en 

fangstbu, mens funksjonen av «huset» på Stråpa-Sandsa er usikker. 

6. GAMLE FERDSELSVEIER OG KULTURMINNER I FJELLET 
Fra Øvre Setesdal går et nett med ferdselsveier i forskjellige retninger: Vestover fjel

let til de innerste fjordbunnene i Ryfylke, nordover til både Hordaland og Tele

mark, østover til Telemark og sørover til Sørlandskysten. Veien sørover Setesdalen 

med Byklestigen var nærmest uframkommelig og ble trolig lite brukt i eldre tider. 

Ved et omfattende og enestående arbeid har Olav G. Holen jr. foretatt kartlegging 

og innhentet opplysninger om ferdselsveiene (Holen 1968). 

Noen ferdselsveier var mer trafikkert enn andre som følge av at de var lettere å ta 

seg fram på og lå mer sentralt til. Til de sentrale fjellveiene fører det mange tråkk. 

Fra hver gård i Øvre Setesdal går det ut stier. Etter hvert som de nærmer seg be

stemmelsestedet, møtes de inne på fjellet og fortsetter som en eller flere hovedferd

selsårer. 

Når det gjaldt valg av ferdselsrute, spilte mange faktorer inn: Årstiden, snøfor

holdene, vannføringen i elvene, været og om man gikk med kløv eller alene. Om 

vinteren ble det til dels brukt andre ruter enn om sommeren. Da gikk ferdselen 

over is- og snødekte vann, og strekningene ble kortere. 

Fremdeles kan man flere steder se spor etter ferdselsveier i form av varder, 

nyddinger og stedvis som veltråkkete stier i bakken og steinsatte vad. Tråkkene 

går gjennom vidstrakte fjellområder i høyder på opptil12-1300 m over havet og til 

dels gjennom ulendt terreng med mange vann, elver, bakker, myrer, dalsøkk og 

urer: Likevel er det forbausende hvor godt de ligger i terrenget. Olav G. Holen jr. 

sier det slik: 
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«l dei 15 åri eg har ferdast etter ferdavegane i feriane og elles, har eg funne ut 

som Torleiv Bø sa ein gong: «Dei gamle gjorde heiane flate». Dei svinga etter 

dalane, rundt nutane på ein beundrings måte. Dei gamle ferdavegane er bygde heilt 

fullkomne, overalt der eg har vandra etter dei» (Holen 1968: 26). 

Selv om ferdselsårene følger terrenget på en enestående måte, kunne det ofte 

være blodslit både for mennesker og dyr å dra over fjellet med tunge bører. I uvær 

og skodde var fjellet farlig, og det går mange sagn om ulykker og strabasiøse ferder. 

Mange av disse fjellveiene har trolig vært brukt i flere tusen år, helt fra den 

første veidingen og bosetningen i Øvre Setesdal. I middelalderen var Setesdal 

knyttet til Stavanger. Når setesdølene, de såkalte austmennene, skulle betale skatt 

til Domkapitlet i Stavanger, dro de vestover fjellet. Et synlig minne om denne ferd

selen har vi i Skinnveien.fra Valle i Setesdal til Lysebotn i Ryfylke, og navnet har 

den fått fordi skatten ble betalt i skinn. Etter reformasjonen i 1537 gikk skatteveien 

til Nedenes kongsgård ved Arendal. Etter hvert som ferdselsveien sørover gjennom 

Setesdalen ble utbedret, begynte en del av ferdselen litt etter litt å følge dalen. Imid

lertid var det mye kortere og raskere å dra de 5 - 6 milene over fjellet til fjordarme

ne i Ryfylke eller østover til Dalen i Telemark enn å dra nedover Setesdalen til 

Arendal og Kristiansand, en strekning på over 20 mil. Derfor holdt en stor del av 

ferdselen seg vestover og østover fjellet like opp i vår tid. I det følgende skal vi se 

litt nærmere på noen ferdselsårer vestover til Ryfylke, og vi skal ta Skarg som ut

gangspunkt (fig. 17). 

Skarg ligger meget sentralt til ved østenden av Bossvatn og utgjør et knutepunkt 

for ferdselen i mange retninger. Det 14 km lange Bossvatn strekker seg vestover fra 

Skarg som en kile inn i fjellheimen. På en lettvint måte kunne man komme til vest

enden av vannet, «Botnen», enten ved å ro eller ved å ta seg fram på isen. På fjell

ryggene langs begge sider av vannet går det også ferdselsveier til Botnen. Fra 

Botnen sprer ferdselsveiene seg. 

En fører sørvestover og kommer inn på Skinn vegen fra Valle til Lysebotn i For

sand. En annen leder vestover gjennom Dyrskard til Årdal. En tredje går vestover 

gjennom Storsteinsdalen til Førre i Jøsenfjorden. En fjerde fører nordvestover til 

Tretthedder og så til Undeknuten og derfra via Blåfjell til Førre. En femte vei går 

gjennom Nordmannaskard til Skredhedder og videre til Kvildal og så til Hylen i 
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Fig. 17. Viktige ferdselsveier mellom Øvre Setesdal i Aust -Agder og Ryfylke i Rogaland. (Delvis 
etter Olav G. Ho/en jr. 1968). 
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Suldal der det var handelssted fra omkring 1800. De fem hovedferdselsveiene er 

bundet sammen av mange mindre stier. 

Fra Skarg går det også en vei nordover til Kaupmannsbui. Herfra fører en vei via 

Skredhedder til Kvil dal og Hyl en i Suldal, en annen nordvestover til Vatndalsvatnet 

og videre til Bråtveit eller til Roaldkvam ved Suldalsvatnet, og en tredje går nord

østover til Hoslemo i Bykle. Fra Skarg går det også en vei gjennom Kyrkjebygdi om 

Byklestøylane til Hoslemo. Hoslemo var en sentral samleplass for slaktedrifter. 

Fra Hoslemo går en vei østover gjennom Berdalen til Dalen i Telemark, en an

nen går nordover til Breive i Bykle hvorfra det fører flere veier til Roaldkvam og en 

av disse går forbi Storhedder med runeinnskrift fra om lag 1100 - 1150 (Hagen og 

Liestøl 1947: 163). 

Fra Breive løper det også en vei nordover til Telemarksslepa, pilegrimsveien, som 

fører til Røldal. 

Veien fra Skarg til Lysebotn er ca. 55 km i luftlinje, mens veiene fra Skarg over 

Tretthedder til Førre og fra Skarg via Vatnedalsvatn til Bråtveit er ca. 50 km. Disse 

strekningene klarte man fint å gå på dagen, og det fortelles at spreke karer greide å 

løpe fra Skarg til Ryfylke og tilbake igjen på en dag. 

Det er vanskelig å avgjøre hvilke fjellveier som har vært mest brukt i jernalderen 

av folk fra Skarg. Holen hevder det er naturlig å anta at veien til Lysebotn og derfra 

til Stavanger og Jæren er en av de eldste og at tråkkene nordvestover til Suldal an

tagelig er yngre (Holen 1968). 

Langs stiene fins det mange hellere, læger og sammenraste stein- og jordbuer. I 

Ryfylke-, Bykle- og Setesdalsheiene kjenner vi nå omkring 180 hellere, men ved 

systematiske registreringer vil antallet stige betraktelig. Bare omkring 20 hellere er 

helt eller delvis undersøkt. Kun noen få har gitt funn fra steinalderen og/eller mid

delalderen. Det er påfallende at de fleste hellerne bare har gitt funn fra etterrefor

matorisk tid, deriblant den kjente Tretthedder i Bykle (Bang-Andersen 1975: 355 

ff.). 
Hellerne synes særlig å ha tjent som overnattingssted under ferder over fjellet, 

men de har sikkert også vært herberger under jakt, fangst, fiske, gjeting og drifting. 

Antall undersøkte hellere er for lite til at man kan trekke vidtgående konklusjoner 

om hvorfor så få er benyttet i jernalderen og middelalderen. Det skal likevel pekes 

på at hellere med daterte funn neppe gir et riktig bilde av bruken og utnyttelsen av 
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fjellet i denne tiden. En forklaring på hvorfor man har gjort så få funn fra denne ti

den i disse fjellområdene, kan være at vi ennå ikke har klart å påvise den vanligste 

huskonstruksjonen der. Så vidt jeg vet, er ingen av de mange stein- og jordbuene 

i disse fjelltraktene undersøkt. I jernalderen og middelalderen kan menneskene ha 

oppholdt seg i stein- og jordbuer eller i trekonstruksjoner som ikke har satt synlige 

spor etter seg i terrenget. 

Inne på fjellet ble det også drevet varebytte og handel. Som nevnt ovenfor var 

Kaupmannsbui, ca. 4 km nord for Skarg, et knutepunkt for flere ferdselsveier. Mar

kedsplassen i Bykle lå på Kaupmannsbui, og her ble det også holdt hestekamp 

(«skeid») (Skar: 1909: 207- 208). Et vitnemål om Kaupmannsbui som handelssted 

har vi i en gammel beretning fra Setesdal, innsendt av sogneprest Peder Ludvig 

Lund til Antikvarisk-Topografisk Arkiv i København i 1811: 

«En Miil fra Bykle staaer en gammel Boe kaldet Koup-mands Bua, der synes 

Nordmændene og Sæterbyggerne at have mødt hvert Aar med sine W arer at sælge. 

Nordmændene med Salt, Heste, Klæder, Lærret, Fisk og andet saadant, Sæter

byggerne med Bueskab, Huder og Skind.» (Kildeskriftskommissionen, Kristiania, 

nr. 197, s. 17, Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, Oslo). 

Denne handelsplassen kan ha røtter som går langt tilbake i tid. 

Fjellområdene er rike på navn som først og fremst gir opplysninger om terreng, 

veier og ferdsel, støling, jakt og fiske og om fauna og flora. Stedsnavnene er i særlig 

grad knyttet til steder langs gamle fjellveier og gode jaktområder, og de avspeiler 

hvordan mennesker i eldre tid har brukt fjellet. 

På de gamle tråkkene over fjellet måtte man frakte alle varer og dyr fra og til 

Skarg. Fjellveiene var brospennet for utveksling av kulturimpulser, ideer og tje

nester for menneskene på Skarg, og ikke minst slektskap og vennskap bandt 

bygdene i øst og vest sammen. 
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Summary 

In connection with the regulations taking place in the Upper Otra watercourse, the 

University Museum of National Antiquities examined o ne house-site and two grave 

mounds at Skarg, which belongs to the farm Tveiten in the rural district of Bykle, 

Aust-Agder. The other farms at the eastern end of Lake Bossvatn, 530 m above 

sea-level, are Nesland, Tveiten and Holen. These farms are collectively known as 

Nordbygdi; they are surrounded by extensive mountain plateaus, 1100-1300 m 

above sea-level (figs. l, 2 and 3). 

House-site l, orientated east-west, was more than 20 m long and about 5.65 m 

wide. The western part of this si te had fallen into Lake Bossvatn, the north-eastern 

part had been removed as a result of farming (figs. 4 and 5). 

A great many items were found here, reflecting very varied activities (fig. 6): four 

beads, sherds from bucket-shaped vessels (fig. 7), a sherd of vessel, soap-stone 

sherds, two of them from the edge of soap-stone vessels, a piece of a sla te slab with 

grooves which had been used for frying and baking, charred barley corn, three 

spindle whorls (fig. 8), one polishing stone, eleven iron knives (fig. 9), one iron 

hooked knife (fig. 10), one drawing-iron used for corner timbering (fig. 11), about 

sixty whetstones of various types (figs. 12 and 13), one iron fishing hook (fig. 14), 

38.5 kg of slag, a piece from a clay crucible, burnt birch bark, three pieces of flint 

used for striking fire, and fragments of charred bones and charcoal. 

Four radio-carbon analyses of charcoal from four hearths have yielded the 

following dates: A.D.650 ± 80, A.D.860 ± 70, A.D.880 ± 80, and A.D.960 ± 

190. These dates are uncalibrated. 

The house was probably built towards the end of the early Iron Age, and it was 

inhabited troughout the late Iron Age, probably also during part of the early Middle 

Ages, from about A.D.500 until A.D.llOO. 

Of the 3114 fragments of charred bone, 154 have been determined as deriving 

from cattle (Bos taurus d.), 27 derive either from cattle (Bos taurus d.), wild reindeer 

(Rangifer t.) or deer (Cervus t.), 110 represent sheep/goat (Ovis aries/Capra hircus), 

4 derive from pig (Sus scrofa d.) (fig. 15). These bones indicate the great part played 

by stock-keeping, and the y also show that sheep/ goat were the most important of 
the animals kept. 
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This building was a dwelling house, rectangular in form. The side walls and the 

end walls were of timber; they were either constructed with horizontal timbers or 

with vertical timbers standing between posts dug into the ground to a maximum 

depth of 0.68 m, with diameters of up to 0.50 m. Two interior rows of posts carried 

the roof. The roof was raftered and covered with birch bark and turf. There were 

two entrances in the side wall of the house. An earthen bench ran along the 

southern side wall, about 1.2 m wide and about 0.4 m high. This probably served not 

only as a working bench, but also for sleeping. The most remarkable fea ture of this 

building is its straight-lined plan: the post holes formed straight lines, and their 

placing is unusually regular. It is not easy to adduce good parallels for the Skarg house 

in the bu ilding practice of contemporaneous Norway, ev en though some of its fea

tures recur frequently, for instance in the Iron Age long houses of south-western 

Norway. 

Grave mounds l and 2 contained cremation burials, and among the items found 

there we may list the following: sherds from bucket-shaped vessels, pieces of bone 

needles and bone combs, charred bones, slag and charcoal. Mound l has been 

dated to the fifth century, mound 2 about A.D.500. A great deal of slag was found 

underneath both these mounds, indicating that iron must have been extracted 

in the immediate vicinity as early as during the late Roman Iron Age/Migration 

Age, or even earlier. Pollen analyses of the soil from the area below mound 2 showed 

pollen of barley, and also evidence to show that there must have been a meadow 

here before the mound was raised. The people who were buried in these mounds 

probably lived in a house older than that represented by the excavated housesite. 

The author attempts to analyse the economy on which /(fe at the Skarg settlement 

was based during the fron Age by: 

a) an attempt at establishing the economy of the farms of Nordbygdi as far back as 

possible, employing written sources as well as oral information. 

b) a discussion concerning the possibility of tracing this economy back to the Iron 

Age, and of comparing it with the archaeological material. 

The source material for Upper Setesdal is good, and the written sources go as 

far back as the sixteenth century. The pattern of agriculture and trapping which 

obtained during the first half of the nineteenth century is not likely to have under

gone any fundamental change for many hundreds of years. Certain methods of far-
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ming and trapping were traditional, and generation upon generation farmed, hun

ted and trapped in precisely the same ways. 

The result of the investigation may be summed up thus: the characteristic fea ture 

of life in Nordbygdi from 1600 until about 1850 was the considerable economic 

importance of stock-keeping (cattle, sheep and goat), hunting (reindeer, some elk, 

hare, woodland birds, grouse, and the following beasts of prey: bear, wolf, glutton 

and fox; fur-bearing animals: marten and stoat), and fishing (traut). The cultivation 

of barley- the only kind of grain in use- on the other hand, and of any other agri

cultural plants was of much less significance. Natural resources such as grass, 

leaves, bark, twigs, moss, heather - in fact, everything that grew - formed part of 

the daily life here. The extraction of iron was another important aspect of farming. 

Nevertheless, these farms were not entirely self-supporting- salt, and certain special 

objects had to be bought elsewhere, at times also grain. 

In spite of the Black Death of 1349-50, we have reason to be li eve that Nordbygdi 

was inhabited throughout the Middle Ages. The author arrives at the conclusion 

that it seems reasonable to trace the main features of the working of these farms, as 

we know them from the period seventeenth - nineteenth century, back to the Iron 

Age. This way of life fits in well with the picture of conditions during the late Iron 

Age provided by the finds from Skarg. 

Skarg is probably the oldest of the Nordbygdi farms, and Nesland, Tveiten and 

Holen are likely to have formed part of Skarg originally. Their existence as indepen
dent farms may perhaps date back to the early Middle Ages. Skarg must be regarded 

as an old family farm, consisting of a group of buildings: one or more dwelling 

houses, and a number of out-buildings on or near the farm-yard. No traces of any 

out-houses have been found, however. They may have been built of logs in corner 

timbering construction, which does not readily leave traces. We can hardly draw 

any comparison between Skarg and the other farms of Bykle, as none of the latter 

has as yet yielded secure house-sites and grave finds from the Iron Age - all we 

have to date are a few stray finds from the Viking Age/ earl y Middle Ages. 

Many of the ancient paths met at Skarg. The main routes across the mountains, 

1000-1200 m above sea-level, lead westward to the fiords of Ryfylke in the county 

of Rogaland,and the distance is no more than 50-60 km (fig. 17). Up to now, about 

180 rockshelters with traces of ancient habitation and many earthen and stone huts 
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have been found in the uplands of Ryfylke, Bykle and Setesdal. Most of them lie 

along the ancient paths, but few have been investigated. The rockshelters served as 

overnight stops for those crossing the mountains, and they were also used for shel

ter by people hunting, trapping, fishing, herding or doing other work in these parts. 

At Kaupmannsbui, immediately to the north of Skarg, lay a trade centre which 

served the people of Upper Setesdal and Ryfylke. 

When crossing the mountains by these ancient paths, one had to convey all mer

chandise and animals to and from Skarg. The mountain paths formed the bridge by 

means of which the people of Skarg could exchange cultural impulses, ideas and 

services and - not least - friendship and kinship with those living in the eastern as 
well as the western districts. 
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Svein Indrelid 

ELDRE STEINALDER I SØRNORSK HØYFJELL. 
BOPLASSER, BOSETNINGSMØNSTRE 
OG KULTURFORMER 

Foredrag holdt på Årsmøtet i Norsk Arkeologisk Selskap 
den 20. november 1975 

De sørnorske høyfjellsområdene er topografisk sterkt skiftende. Ville og forrevne 

fjellpartier i Jotunheimen står i sterk kontrast til de jevnere landskapsformer lenger 

sør, hvor de store høyslettene på Hardangervidda danner det andre ytterpunkt. 

Mesteparten av de områder som ligger høyere enn 1000 m.o.h. er snaufjell med 

urter og lav buskvegetasjon i de lavereliggende deler, mens steinørkener og evig 

snø preger de høytliggende partier. 

Det eneste stabile storvilt i høyfjellet i dag er reinsdyr. Elg kan enkelte steder 

forekomme i marginalsonene, særlig mot øst og nord. De fleste større innsjøer er fi

skerike med ørret som den dominerende art. I disse områdene finnes kildene til de 

større sørnorske elver, og langs elver og innsjøer finnes også de fleste spor etter 

menneskenes virksomhet i høyfjellet gjennom tidene. 

Mesteparten av de mesolittiske boplassene som er funnet ligger nær innsjøene, 

ofte tett i strandkanten. Materialet skiller seg i betydelig grad fra de samtidige lav

lands- og kystboplasser. I høyfjellet er det således nesten ikke funnet økser. Der er 

også meget få stikler, mikrostikler og mikrolitter. 

Den vanligste redskapstype på høyfjellsboplassene er pilespisser. Dessuten er 

skrapere og retusjerte avslag meget alminnelige. Følgelig har man svært få av de 

vanlige typologiske elementer, og en datering ut fra det arkeologiske materialet ale

ne, er ofte vanskelig. 

Ved studiet av et høyfjellsmateriale har man dessuten to andre store problemer: 

For det første mangler man i Norge fremdeles sikre dateringer av mesolittiske lede

artefakter - gjenstander som er sikkert plassert i tid og rom. 

For det andre er det etterhvert blitt klart at alle de tre vanligste mesolittiske pile-
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Fig. l. Vanlige redskapstyper på sørnorske meso/ittiske høyfjel/sboplasser. Øverste rekke: Små 
tangespisser, eneggete og tverreggete spisser. Mellomste rekke: Skrapere. Nederste rekke: Skiæ

reredskaper. 

spisstyper - den eneggete, den tverreggete og den lille tangespissen - også ble be

nyttet gjennom store deler av yngre steinalder. 

Hvis man i høyfjellet fortsatt skal opprettholde noe skille mellom eldre og yngre 

steinalder, synes det være naturlig å sette denne grense ved ca. 3000 f. Kr., da ski

ferbruk ble introdusert som den første av en rekke nye material- og redskapstyper. 

Det er imidlertid klart at det med hensyn til boplassenes beliggenhet og utseende 

ikke er noen vesentlig forskjell mellom sen mesoliticum og det meste av yngre 

steinalder. Redskapssammensetning og beliggenhet tyder på at hovedervervet har 

vært det samme som før, jakt på storvilt. 
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Fig. 2. Sumtangen ved Finnsbergvatn, 1200 m.o.h. Her k1ysser reinsdyrtrekketfra Hardange~jø
kulen. Dyrene svømmer fra nordsiden og over på tangen. Store boplasser fra mer enn 7500 år 
ligger side om side og vitner om den betydning reinsdy~iakten hadde for vårefo~fedre. Her ligger 
de eldste hustufter vi kJenner i landet, mer enn 7500 år gamle. Et steinkast borte står ruinene av 
to steinbuer.tf'a 11- eller 12-hundreta//et. Mellom dem fins boplasser og U((terfra yngre steinal-

der, eldre og yngre bronsealder, romertid ogfolkevandringstid. (Foto: Anders Hagen.) 



Fig. 3. En av de eldste boplassene på Hardangervidda ligger ved denne steinen, på nordbredden 
av Halnefjorden. Innenfor et område på ca. 5 x 5 mfantes avslag av .flint og bergk1ystal/, mikro
flekker, skrapere og tverreggete pilespisser. Trekullfra ildstedet er datert til5570 ± 150 år.f Kr. 

(T-1.708). (Foto: Svein Indrelid.) 

Etter størrelsen av det funnførende areal kan de mesolittiske høyfjellsboplasser 

deles i tre grupper: 

De største boplassene er ofte på mellom 200 og 1000 mz. Disse ligger vanligvis en

ten nær et elveos, ved enden av en innsjø, eller på markerte nes, odder og tanger 

som skyter ut i vannet. Dette er steder som naturlig peker seg ut som særdeles gun

stige ut fra en rekke hensyn, særlig er de ideelle for fangst av storvilt på trekk og for 

fiske. 

De største boplassene har et variert typeutvalg innenfor de hovedtyper som fin

nes i fjellet, og funnmengdene kan ofte være betydelige. Et problem er det imidler

tid at disse boplassene kan være blandet, d.v.s. et resultat av mange besøk over 

lange tidsrom. Da man bare unntagelsesvis finner en reell vertikalstratigrafi på 
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Fig. 4. Lokalitet 533 ved Lange!iiøen ligger.flere hundre meterfra vann, midt ute på en stor slet
te, og er en av de mestfum?fattige vi kjenner på Hardangervidda. Stedet har antakelig vært be
nyttet som slakteplass en enkelt gang i det 4. årtusen .f Kr. Mose og lyng grodde over det a}!(all 
som ble liggende igjen. l dag ktysser T-stien mellom Rauhelleren og Sandhaug stedet. Etflintav-

slag ble funnet i stien -og lokaliteten var oppdaget. (Foto: Svein Indrelid.) 

høyfjellsboplassene og frostforstyrrelser er alminnelige, er den kronologiske verdi av 

de største boplassene ofte meget tvilsom. 

De mellomstore boplassene med et funnførende areal på anslagsvis 50 til 200 m2 

kan finnes i alle terrengtyper, men ligger som regel nær innsjøene. Typeutvalget er 

mindre enn på de store boplassene, og funnene er færre. Det er ofte vanskelig å fin

ne sikre spor etter flere besøk. En rekke av disse boplassene kan med stor sann

synlighet betraktes som rene. Kronologisk sett er de mellomstore boplassene derfor 

særdeles viktige. 

De minste boplassene, eller kanskje man heller skulle kalle dem funnlokaliteter, 

kan ligge ved innsjøer, men endel av dem er også funnet i områder uten tilknytning 

til vann. Som oftest mangler kulturlag fullstendig, og i mange tilfeller finnes der 
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Fig. 5. Hein 33 - en liten, tørr .flate ved H alnejjorden. l 1969 fant vi.flintavslag her. Da torven 
ble .tJernet og kulturfagene avdekket, viste det seg at vi befant oss på en boplass med spor etter 
.flere besøk av steinalderensfangs(/'olk. l restene av et bål som brant.f'or 5000 år siden, fant vifor
kullete bein av elg. Skoggrensen gikk høyere i den tid. l samme lag lå bein av ørret - de eldste 

som til da var.ftmnet i norsk høyfjell. (Foto: Steinar Jensen.) 
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heller ikke spor etter bruk av ild. Funnmaterialet er meget lite, helt ned tll 8-10 av

slag. Et gjennomgående trekk er at bare noen ganske få redskapstyper er til stede. 

En enkelt type kan dominere kraftig. 

Eksempelvis kan nevnes en lokalitet på Hardangervidda, hvor det totale materia

le besto av ca. 170 gjenstander, avslag medregnet. Av dette var hele 60 gjenstander 

fragmenterte flekker og mikroflekker. 

De minste lokalitetene, som vel neppe kan kalles boplasser i egentlig forstand, gir 

uten unntakelse inntrykk av å være rene. På grunn av det beskjedne areal er denne 

lokalitetstypen vanskelig å finne. Det gjør ikke saken enklere at de så ofte også lig

ger langt fra vann. Det synes derfor være åpenbart at de er kraftig underrepresentert 

i det kjente materiale, og at slike lokaliteter antakelig er meget vanlige i høyfjellet. 

Der er altså en klar sammenheng mellom funnførende areal, antall redskaps

typer, materialmengde og topografisk beliggenhet. Det er rimelig å anta at når det 

på en boplass finnes mange forskjellige redskapstyper, så må dette tolkes dithen at 

der har foregått mange forskjellige aktiviteter. Det skulle også være rimelig å anta at 

mange redskaper på en boplass må representere lang tids bruk eller intensiv bruk. 

Ut fra dette skulle det være grunnlag for å postulere at de minste funnlokalitete

ne er spor etter få, men spesialiserte aktiviteter som har funnet sted i løpet av me

get kort tid, kanskje bare noen dager eller noen timer, mens de store boplassene er 

et resultat av lang tids bosetning, eventuelt at der har vært mange mennesker som 

i løpet av kort tid har utført en rekke forskjellige aktiviteter på dette stedet. 

Kulturhistorisk må det være rimelig å tolke de store boplassene som basisboplass

er for en lokalgruppe. Til tider kan så deler av gruppen foreta ekspedisjoner til om

råder med andre ressurser, noe som vil resultere i mindre boplasser med et mer spe

sialisert redskapsinventar enn det som finnes på basisplassen. 

De minste lokalitetene kan være spor etter enkeltaktiviteter. Skal der f.eks. drives 

reinsdyrjakt, vil det på selve fellingsstedet kun bli liggende igjen de gjenstander 

som ble benyttet ved selve slakteprosessen. Det er grunn til å tro at endel av de 

smålokaliteter vi har funnet, hvor materialet kun består av flekker og skarpkantete 

avslag, er nettopp slike slakteplasser. 

Det synes være klart at jakt har vært en hovedaktivitet i høyfjellet i mesolittisk 

tid. Det er også rimelig å anta, selv om vi ikke har direkte belegg for det, at reins

dyret må ha spilt en stor rolle, i alle fall i den tidligste tiden. 
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Fig. 6. Åtte små ørretbein, to fra en boplass ved Langesjøen og seks fra Hein 33 har gitt oss ny 
kunnskap om ørretens utbredelse i steinalderen. Merkingfiforsøk har vist at det .foregår en utstrakt 
ørretvandringfra vann til vann i de øvre deler av Numedalsvassdraget. Dette har også vært tilfel
let i tidligere tider. Med sort er markert de vann og vassdrag som ut fra disse data hadde en 

ørretbestand i tiden mellom 4000 og 3000 årf Kr. 

De eldste høyfjellsboplasser er C14-datert til ca. 6500 år f. Kr. Dette er mindre enn 

1000 år etter at de samme områder ble isfrie. Samtidig var det en tid da store skoger 

ekspanderte i iavlandet og presset reinsdyrflokkene ut mot marginalområdene og 

opp mot høyfjellet, som således ble det siste tilfluktssted for denne dyrearten. Men 

samtidig ble da også høyfjellet et godt jaktområde for de jegergrupper som kjente 

reinsdyrets trekkvaner. 
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Det er vanskelig å tenke seg andre ressurser som kan ha lokket mennesker til 

fjells på denne tiden. Det er særlig i Lærdalsvassdraget, øst for Sognefjorden, man 

finner de tidlige boplassene. Disse ligger ved vassdrag som drenerer mot vest og 

passerer høye fosser på vei mot fjorden. Det har følgelig ikke kunnet finne sted 

noen naturlig innvandring av fisk til disse innsjøene. De var fisketomme på den tid 

da de første mennesker kom dit. 

De vassdrag som drenerer mot øst er annerledes stillet. Her er fossene lavere, og 

høydeforskjellen er utlignet over større avstander. Fra Hardangervidda har vi hittil 

to sikre belegg for fisk i tiden mellom år 3000 og 4000 f. Kr. og det er all grunn til å 

tro at de ørrebein som er funnet her stammer fra fisk som er fanget på Hardanger

vidda. 

Ustevassdraget danner et topografisk skille mellom de nordlige fjellområder hvor 

sterkt skiftende topografi og store høydeforskjeller preger landskapet og de sørlige 

områder mot Hardangervidda hvor de store sletteområdene brer seg og glir over i 

dalførene mot sør og øst. 

Dette vassdraget synes også å ha vært et skille i kulturhistorisk forstand. Det 

foreligger 28 radiologiske dateringer fra høyfjellsboplasser eldre enn år 3000 f. Kr. i 

områdene sør for Ustevassdraget. Ingen av disse er eldre enn 5500. Fra Ustevass

draget og nordover finnes det 31 mesolittiske dateringer, men her er hele 14 eldre 

enn 5500 f. Kr. 
Forskjellen er så markert at den ikke kan bortforklares som en tilfeldighet. De 

nordlige fjellområder har klart vært foretrukket i tiden før 5500 år f. Kr. 
Den mest sannsynlige forklaring på dette forhold er at vegetasjon og viltbestand 

ikke har vært den samme i de nordlige og sørlige fjellområder. En rekke funn av 

furustammer i myrer langt over våre dagers skoggrense viser at deler av høyfjellet 

har vært skogkledd i en fjern fortid. Dette materialet er for tiden under bearbeidel

se, men det synes være mulig å antyde at særlig de sørlige fjellområder har hatt 

skogdekning i tiden umiddelbart før 6poo år f. Kr. Omkring dette tidspunkt eller litt 

senere synes det ha foregått en senkning av skoggrensen. 

De nordlige områdene, hvor de eldste boplassene ligger, har antakelig hatt større 

områder med åpent land. En slik skogutbredelse ville naturlig føre til at de nordlige 

områdene hadde de beste forhold for en reinsdyrpopulasjon, og at det følgelig også 

ville være det beste jaktområdet. A vskogningen omkring 6000 ga bedrete forhold 
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Fig. 7. Ørteren, øvre del av Ustevassdraget. Ved utløpsosen lå det mange boplasser både fra me
solitisk tid og.fi'a yngre steinalder. l dag er vannet regulert, og boplassene står under vann. Usle
vassdraget synes være et grenseområde mellom en nordlig og en sørlig mesolittisk tradifijon. (Foto: 

Svein Indrelid.) 



for reinsdyr i de sørlige fjellstrøk, og kan mulig forklare hvorfor det her finnes så 

mange boplasser i tiden mellom 5500 og 5000 f. Kr. 

At også andre storviltarter kan ha vært beskattet, viser et funn av elgbein på en 

boplass på Hardangervidda. Beina ble datert til ca. 3000 f. Kr. Med en høyere skog

grense på denne tiden, skal man ikke helt se bort fra at det kan være elgen som var 

det viktige byttedyret i deler av de sørlige fjellstrøk i senmesolittisk tid, og at reins

dyrjakten kan ha foregått lenger nord. 

Den geografiske fordelingen av de mesolittiske høyfjellsboplasser viser et stort 

funntomt område i vest. Særlig markert er dette i fjelltraktene mellom de store 

Vestlandsfjordene og omkring de indre deler av Hardangerfjorden og Sognefjorden. 

I fjordbygdene her er der få eller ingen sikre mesolittiske funn. De første sikre bo

setningsspor synes først dukke opp ved midten av yngre steinalder. Følgelig kan 

det se ut som om de indre fjordområder på Vestlandet var folketomme i mesolittisk 

tid. Hvis dette er riktig, må de mennesker som har oppholdt seg i høyfjellet ha 

kommet fra andre steder enn det indre Vestland. 

Vi vet at ytterkysten langs det meste av Sør-Norge hadde en befolkning i store 

deler av mesolittisk tid. På et rent typologisk grunnlag er sørnorsk mesoliticum blitt 

inndelt i de to funngruppene Fosnakulturen og Nøstvetkulturen. 

Fosnakulturens boplasser er særlig utbredt fra de søndre deler av Nordland og 

sørover kysten til Ålesundstraktene, med endel spredte funn sørover til Bergens

området. Dessuten er der endel Fosnafunn i Østfold og Akershus. 

Nøstvetkulturens boplasser finnes særlig langs sørøstkysten, men funn av 

Nøstvetkarakter forekommer også videre nordover til Trøndelag. Grovt sett kan 

man si at Fosnakulturens utbredelse er nordvestlig, mens Nøstvetkulturens er 

sørøstlig. 

De mest karakteristiske redskaper i Fosnakulturen er pilespisser av den eneggete 

og skjevt tverreggete type, foruten små tangespisser. Endel boplasser har dessuten 

skiveøkser, mens kjerneøksene er fåtallige. Stikler er relativt vanlige. Flekketeknik

ken er grov og flekkene store og krumme. Flint er det dominerende råmateriale. 

I Nøstvetgruppen mangler disse redskapene nesten fullstendig. Kjerneøksen eller 

-hakken av grønnsteinlignende bergarter (Nøstvetøksen) er det mest karakteristiske 

redskap. Vanlig er også flekkebor, mikroflekker og koniske mikroflekkeblokker. På 
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en rekke boplasser forekommer også håndtaksblokker og kjølskrapere, samt slipe

plater av sandstein. 

Hvorledes passer så høyfjellsboplassene inn i det klassiske bildet av sørnorsk me

solittikurn? 

Som nevnt mangler en rekke av lavlandstypene i høyfjellet. Hvis vi ser på det 

som er felles, så forekommer Fosnagruppens pilespisstyper over det meste av de 

områder hvor det er gjort mesolittiske funn i fjellet, men de er vanligst fra Uste

vassdraget og nordover. De dominerer på de boplasser som er eldre enn ca. 5500 f. 
Kr., men forekommer sannsynligvis gjennom det meste av steinalderen til henimot 

2000 år f. Kr. På disse boplassene dominerer lokale råstoffer som kvartsitt, kvarts og 

bergkrystall. Flint forekommer, men i mindre utstrekning. Eksempelvis finnes der i 

Lærdalsvassdraget ingen boplass med mer enn l% flint. 

Fra ca. 5500 og nedover mot 3000 f. Kr. finnes det også en annen boplassgruppe 

i høyfjellet. Denne karakteriseres ved stort flintforbruk, ofte bortimot 100%. Av lo

kale bergarter er det nesten utelukkende bergkrystall som ble benyttet. Tangespis

ser mangler fullstendig. Eneggete spisser er sjeldne, mens tverreggete kan forekom

me i noen få eksemplarer på enkelte boplasser. Fremfor alt er det mikroflekker slått 

av koniske kjerner og skrapere med konveks egg som dominerer i disse funnene. I 

noen tilfeller er det funnet slipeplat~r av sandstein. Nylig ble det også funnet en 

typesikker Nøstvetøks på en slik boplass på Hardangervidda. Denne boplassgrup

pen er særlig utbredt i de sørlige fjellstrøk. 

Den nordlige gruppen viser altså en viss likhet med Fosnakulturen, mens den 

sørlige har fellestrekk med Nøstvetkulturen. Imidlertid må mangelen på en rekke 

av disse to gruppers karakteriserende redskapstyper sies å være et så markant trekk, 

at det ut fra tradisjonell arkeologisk tankegang ville være nærliggende å etablere to 

mesolittiske høyfjellskulturer som eventuelt var utviklet av respektive Fosnakultur 

og Nøstvetkultur. 

Kulturhistorisk sett ville imidlertid en slik gruppering være betenkelig, noe som 

lett kan vises ut fra etnografiske studier. Det er velkjent at det blant de recente 

fangst- og sankerfolk finnes trekk ved den sosiale organisasjon som synes å være 

universelle. 

På grunn av de spredte og ustabile ressurser er det nødvendig å organisere seg i 

meget små grupper. Det er nødvendig å flytte flere ganger i løpet av et år, da tilgan-
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gen på byttedyr varierer med årstidene i de fleste områder. En sesongmessig van

dringssyklus gir optimal utnyttelse og kan forhindre overbeskatning av viltbestan

den. 

En slik livsform medfører at den enkelte gruppe må ha et meget stort område til 

disposisjon. Det er karakteristisk for alle recente jegersamfunn at befolkningsmeng

den pr. arealenhet er langt lavere enn i agrarsamfunn. 

De samfunn som ut fra klimatiske, topografiske og faunistiske forhold vel best 

kan sammenlignes med en sørnorsk mesolittisk befolkning, er indianerne i de cana

diske skoger og eskimoene. Befolkningstettheten veksler her fra l individ pr. 50 

kmz eller mindre, til l individ pr. 300 km2 eller mer. 

Både hos indianere og eskimoer består den operative enhet, lokalgruppen, vanlig

vis av 2-5 kjernefamilier med mellom 10 og 40 enkeltindivider. Familier og enkel

tindivider kan lett skifte over fra en lokalgruppe til en annen. Lokalgruppene inngår 

som deler av en større befolkningsenhet som ofte teller mellom 300 og 800 indivi

der. Der er betydelig kulturell og lingvistisk uniformitet innenfor denne større en

het, og enkeltindividene føler seg som medlemmer av dette fellesskap. 

Det er nokså stor variasjon mellom de forskjellige eskimosamfunn, fra rene inn

landsgrupper, grupper som vandrer mellom kyst og innland i en fast årssyklus, til 

grupper som kun utnytter kystens ressurser. 

En tilsvarende variasjon kjennes fra indianersamfunnene. Der finnes opplysnin

ger om sesongvandrende lokalgrupper med 6 forskjellige basisboplasser i løpet av et 

år, hvor avstanden mellom ytterboplassene er på over 250 km, og hvor en hoved

forflytning kan ta inntil en måned. 

La oss ha disse informasjonene fra recente fangstsamfunn i noenlunde tilsvaren

de miljø in mente når vi nå vender tilbake til høyfjellsboplassene. I de sørnorske 

høyfjell ligger ikke noe sted mer enn 200 km fra et kystområde med mesolittiske 

boplasser. Ut fra vandringsdistanse alene er det følgelig intet i veien for å tolke 

samtlige høyfjellsboplasser som spor etter mennesker som har pendlet mellom 

høyfjellet og kysten, eventuelt de lavereliggende deler av innlandet. 

Det er imidlertid vanskelig å finne datatyper som kan benyttes til å teste en slik 

påstand. En mulighet ligger kanskje i råmaterialets type. 

Som kjent finnes flint ikke i fast fjell i Norge, men flintknoller er relativt vanlige 

i strandavsetninger, dit de er fraktet med drivis fra Danmark og Skåne. All flint 
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som finnes på høyfjellsboplassene må følgelig ha vært båret opp fra kysten av men

nesker. 

Mange steder i høyfjellet forekommer kvartsitt, kvarts og bergkrystall i fast fjell. 

Spalteegenskapene er identiske med, eller meget lik flintens, og enkelte kvartsitter 

kan ha bedre spalteegenskaper enn vanlig strandflint. 

Når den nordlige boplassgruppen, karakterisert ved pilespisser, har så lite flint, så 

kan forholdet tolkes i to helt forskjellige retninger. Enten var disse menneskene iso

lert fra kysten eller så hadde de så gode lokalgeologiske kunnskaper at det var 

unødvendig for dem å ta med seg større flintmengder til fjells. Råmaterialet gir for 

denne gruppen følgelig ikke entydige indikasjoner verken på helårsbosetning i inn

land/høyfjell eller på vandringer mellom kyst og høyfjell. 

Innenfor den sørlige boplassgruppen, karakterisert med mikroflekker og mangel 

på pilespisser, kan boplassene ha 100% flint, selv om de ligger i kort avstand fra 

gode forekomster av bergkrystall eller kvartsitt. Hvis det her er snakk om helårs

opphold i høyfjellet, så er det vanskelig å forstå hvorfor forekomstene ikke ble opp

daget og benyttet på boplassene. Det er likeledes vanskelig å forstå at en slik gruppe 

i tilfelle kunne gjøre seg totalt avhengig av flint som råstoff, uten å ha direkte til

knytning til kysten. 

Materialkriteriet gir derfor sterke indikasjoner på at den sørlige boplassgruppen i 

høyfjellet er spor etter mennesker med tilhold i lavlandet og på kysten og som spo

radisk eller i faste cykler har oppsøkt høyfjellet for spesielle formål. 

Etnografiske data viser at grupper som flytter mellom kyst og innland ikke 

nødvendigvis utfører de samme hovedaktiviteter i de to områdene. Når hovedakti

viteten skifter, vil også sammensetningen av redskapsmaterialet skifte. Den arkeo

logiske situasjon blir derfor forskjellig, selv om det er den samme gruppe menne

sker vi finner boplasser etter. 

Det er ikke tilstrekkelig å bruke frekven~forskfel/er for enkelttyper som kriterium 

på kulturforskjeller. Der må i tillegg foreligge systematiske forskjeller i utformingen 

av enke/ttypene. Mellom den sørlige boplassgruppen i høyfjellet og sørøstkystens 

mesolittiske boplasser finnes der som nevnt ingen slike systematiske forskjeller. 

Innenfor den nordlige gruppen synes der være enkelte typologiske trekk ved de 

eneggete spissene som adskiller seg fra samme type på Fosnaboplassene på nord

vest-kysten. Her kan det finnes en mulighet for en mer stabil innlands-/høyfjells-
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befolkning, samtidig som andre grupper har utnyttet både kyst og innland/høyfjell, 

men det analyserte materialet er foreløpig for lite til at det kan trekkes sikre konklu

sjoner. 

Selv om en parallellisering mellom recente fangstfolk og det mesolittiske sam

funn nødvendigvis må få et sterkt preg av spekulasjon, gir de siterte befolknings

tettheter klare indikasjoner på at det mesolittiske Sør-Norge har vært meget tynt 

befolket. Det totale areal på 160.000 km2 vil med en befolkningstetthet på l individ 

pr. 100 km2 gi en befolkning på 1600 individer. Ved samme beregningsmåte vil 

f.eks. det 8000 km2 store høyfjellsområdet Hardangervidda, neppe ha rommet mer 

enn 80 individer i den mest optimale utnyttelseperiode. Fordelt på de vanlige 

størrelsestall på operative enheter, gir dette 4-5 samtidige lokalgrupper på Hardan

gervidda og mindre enn l 00 for hele det sørnorske området. 

Det er forsåvidt mindre vesentlig om at det var 50, 100 eller 200 grupper. Det 

som er vesentlig er, at om disse gruppene har hatt en tilsvarende atferd som de re

cente [angstgrupper, så vil det ha vært ganske store variasjoner i livsmønster mel

lom gruppene. Noen vil ha vært mer tilbøyelig til å utnytte flere helt forskjellige 

økologiske soner enn andre. Men de fleste vil ha foretatt flere forflytninger i løpet 

av et år og etterlatt seg forskjelligartede, aktivitetsbestemte bosetningsspor som ar

keologen karakteriserer ved forskjellige redskapsfrekvenser. 

Det er sannsynlig at der innenfor det mesolittiske Sør-Norge på et gitt tidspunkt 

har eksistert flere forskjellige etniske grupper. Om disse kan indentifiseres ved arte

fakter, og om de to arkeologiske kulturene Fosna og Nøstvet er uttrykk for etniske 

forskjeller, er en annen sak. 

Det er imidlertid klart at disse to kulturene må taes opp til revisjon. Og her er det 

viktig å forsøke å se sammenhengen mellom høyfjells-, innlands- og kystboplasser 

i lys av en mer generell kulturteori enn arkeologisk teori og metode alene kan gi 

oss. 

Su1nma1y 
Several of the most common Mesolithic implements, such as axes, burins, micro

burins and microliths, are extremely sparsely represented on the Mesolithic moun

tain settlement sites. This would seem to imply that the activities carried out in the 

high mountains differed from those pursued in the lowlands. 
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There is a connection between the size of a find-bearing area, the number of 

types of tools and implements, the quantity of items found and the topographical 

situation of the settlement sites. The largest such sites, which are to be found in 

the most favourable locations, frequently show traces of many different activities, 

and they have yielded a larger selection of types and a greater quantity of material 

than settlement sites in less obviously favourable locations. The latter frequently 

yield only one type of tool, or only a very few types, and they may be interpreted as 
' representing the traces of one particular activity, such as slaughtering. 

The principal means of livelihood of the Mesolithic groups in the high mountain 

areas would seem to have been reindeer hunting. On the Hardanger mountain pla

teau, traces of trout fishing during the fourth millenium B.C. have also been de

monstrated. The. parts north of the U ste watercourse seem to have been preferred 

during the period before 5500 B.C., probably because the forests in the more sout

herly mountain regions set a limit to the number of reindeer which could live there. 

A late Mesolithic settlement site on the Hardanger mountain plateau has yielded 

moose bones. 

The western mountain regions are completely devoid of finds. The Mesolithic 

hunters who have left their traces in the central high mountain areas of southern 

Norway do not seem to have come from central western Norway. Two different 

traditions can apparently be demonstrated among the implements found in the 

high mountains - a northern tradition connected with the Fosna settlement sites of 

the north-west coast, and a southern tradition connected with the Nøstvet com

plex. 

The high mountains, like the coastal regions, appear to have been populated ex

tremely sparsely during the Mesolithic period. Ethnographic parallels would seem 

to indicate a population of not more than eighty individuals on the Hardanger mo

untain plateau during the time of optimum settlement. 
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Hagen, A. 1963: Mesolittiske jegergrupper i norske høyfjell. Universitetets Oldsaksamlings 
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Egil Mikke/sen 

ØSTNORSKE VEIDERISTNINGER 
KRONOLOGI OG ØKO-KULTURELT MILJØ 

l. INNLEDNING 
Neppe noen annen fornminnetype har appelert mer til norske arkeologers fantasi 

enn bergkunsten. Litteraturen omkring dette emnet er etter hvert blitt ganske om

fattende. Det som i særlig grad har preget denne forskningen har vært studier av 

stil og stilutvikling, forsøk på dateringer av visse figurer og felt, og tolkning av berg

kunsten, både hva den representerer materielt og symbolsk. I nyere litteratur er me

toder for datering og sammenligninger blitt mer presise, samtidig som hele begreps

apparatet knyttet til bergkunsten er blitt gjort til gjenstand for diskusjon (f.eks. 

Marstrander 1963, Hagen 1969, Johansen, O.S. 1972, Mandt Larsen 1972, Bakka 

1973, Gjessing 1974). 

I foreliggende arbeide er det de østnorske veideristningene (helleristninger hug

get i fjell eller på steinblokker) som vil bli gjort til gjenstand for analyse. Seks nye 

veideristningsforekomster er undersøkt og blir presentert her. I tillegg er alle tidlige

re kjente forekomster i Øst-Norge som nå er tilgjengelige, undersøkt og kalkert på ny. 

På enkelte av disse er det også oppdaget nye figurer. 

Metoder til å datere veideristningene har vært: 

l. Ristningenes nåværende høyde over havet (strandlinjedatering). 

2. Ristninger overleiret av transgresjon eller strandsedimenter, datering av avset

ningene. 

3. Parallellføring mellom veideristningsfigurer og småskulptur og innrissede figurer 

på oldsaker. 

4. Helleristningsfelt der «veidefigurer» og «jordbruksfigurer» forekommer sammen. 

5. Bildestratigrafi. 

6. Stilistisk-typologisk datering. 

Dels har metodene vært anvendt for å kunne etablere en relativ datering av rist

ningene, dels er enkelte av metodene forsøkt anvendt for å gi absolutte dateringer 

av ristninger. 
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De fleste som har arbeidet med veideristninger i noe større omfang har ønsket å 

plassere ristningene i en videre kultursammenheng. Dette er blitt gjort ved at en 

har trukket inn andre arkeologiske data, løsfunn, boplasser osv., fra områdene nær

mest omkring ristningene (Petersen 1922, Gjessing 1932, 1936, 1937, Bøe 1932, Si

monsen 1958). Dette har imidlertid støtt på store problemer. For det første har da

teringene av ristningene vært usikre og omdebatterte. Dessuten kan løsfunn og bo

plasser også være vanskelige å datere tilstrekkelig nøyaktig, hvis slike funn i det 

hele tatt er kjent i rimelig nærhet av veideristningene. Skal vi derfor kunne studere 

veideristningene i en vid kultursammenheng, og ikke bare se på dem som kunstne

riske ytringer av religiøs betydning, må en søke å nå fram til et bedre kronologisk 

grunnlag både for ristningene og for det øvrige arkeologiske funnmaterialet. . 

Først når dette er gjort, kan en framsette hypoteser om hvilke ristninger og hvil

ket arkeologisk materiale forøvrig som mest sannsynlig bør sees i sammenheng. Da 

vil det også være mulig å knytte dette sammen med økologiske data om samme 

tidsrom, og ristningene vil kunne studeres i forhold til menneskenes tilpasning til 

det økologiske miljøet. Da først kan en tilfredsstillende forsøke å tolke de sosiale og 

religiøse sider av samfunnet som veideristningene er uttrykk for. 

De østnorske veideristningene vil bli forsøkt behandlet på denne måten her. 

2. ØSTNORSKE VEIDERISTNINGSLOKALITETER 
Kartet flg. l viser beliggenheten av de veideristningene som inngår i foreliggende 

analyse. De ligger i fylkene Buskerud, Oslo, Oppland og Hedmark. Hellemalinger 

tas ikke med her - dels på grunn av deres ofte dårlige bevaringstilstand, dels fordi 

de i stor utstrekning gjengir andre motiver enn veideristningene. De forekommer 

dessuten alle i Telemark fylke, et område som ikke inngår i analysen her. 

Analysen omfatter 9 helleristningslokaliteter, med ialt 13 forekomster. 7 av disse 

forekomstene er tidligere undersøkt og publisert, en er avbildet og kort omtalt (Ha

gen 1976, fig. 51), de 5 øvrige vil bli publisert her for første gang. De publiserte rist

ningene er tidligere svært grundig beskrevet (Engelstad 1934, Gjessing 1937, 1944, 

Hallstrom 1938). Her skal jeg derfor nøye meg med en kort beskrivelse av disse, 

samt å presentere kalkeringer av forekomstene. De nye forekomstene skal beskri-
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ves noe mer detaljert. Jeg legger hovedvekten på data som får betydning for den vi

dere analysen. 
De østnorske veideristningene finnes stort sett innenfor to økologiske soner, 

kysten og innlandet. (Ristningene ved Geithus, Buskerud regner jeg her til kystso

nen, se s. 183). 

KYSTEN: 
l. Skoge1-veien 3 og 8, Drammen, Buskerud. Fig. 2-4. 
Lokaliteten ble funnet i 1930 og undersøkt av E. S. Engelstad i 1931. Skogerveien deler 

forekomsten i to, felt A og B. Ved arbeider i veien i 1969 avdekket Karl Vibe Muller under 

denne noen nye figurer som trolig indikerer at det her er tale om et mer sammenhengende 

felt. De nye figurene omfatter to hjortedyr (elg?) og minst to andre mer vanskelig bestemba

re figurer, fig. 4. (Disse er ikke tatt med i tabell I eller i den videre beskrivelsen av lokalite

ten) .. I dag er bare felt A synlig, og lokaliteten er ikke undersøkt på ny. 

Forekomsten omfatter 14 hjortedyr, hvorav minst 12 er regnet som elg,- 3 figurer er tol

ket som elgspor. Ellers omfatter lokaliteten en rev, et annet vanskelig bestembart dyr, 2 små 

tannhval (antagelig kvitnos eller kvitskjeving; Marstrander 1971), 2 flyndrelignende fisker 

(kveite), en svømmefugl, 11 figurer som er tolket som fangstfeller (muligens to typer), en 

menneskefigur samt 6 vanskelig tolkbare figurer eller figurfragmenter. 

Rtstningene ligger på en skrånende bergflate i nåværende villabebyggelse, med utsikt til 

Drammensfjorden nedenunder. Laveste punkt på ristningene i Skogerveien er feilaktig ni

vellert av Engelstad til 67,3 m.o.h. En nyere kartlegging utført av Drammen kommunes 

oppmålingsvesen viser at denne høyden skal være ca. 59 m.o.h. 

Litteratur: 
Engelstad 1932, 1934; Hallstrom 1938; Hagen 1976. 

2. Åskollen, Drammen, Buskerud (tidligere: Skoger, Vestfold). Fig. 5. 
Helleristningen (den store elgfiguren) ble funnet i slutten av 1850-årene og omtalt første 

gang av N. Nicolaysen (1866:176), da denble sammenlignet m~d avbildninger på middelal

derske bildesteiner. Ristningen ble på ny undersøkt av M. Arnesen i 1873 og «gjenoppdaget» 

i 1916, da en også fant en fuglefigur. Ved en ny undersøkelse i 1932 av E. Engelstad fant en 

så i tillegg en figur som er tolket som fotspor av elg. Ved en ny undersøkelse med bruk av 

kunstig lys i 1975 fant forfatteren en V -figur (fig. 5:5) og en elgfigur samt muligens rester av 

ytterligere en figur (fig. 5:2). 
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150 

' ' ..... -, 
' ' ' \ 

l 
l 

l 
l 

_\) 

' \ 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

' l 
l 

l 

l 



Tabell I. Sammensetning og fordeling av motivgrupper på østnorske veiderlstningsforekom-

ster. 

l. SKOGERVEIEN, 
Drammen, Buskerud 

2. ÅSKOLLEN, 
Drammen, Buskerud 

3. SJØMANNSKOLEN, 
Ekeberg, Oslo 

4. GEITHUS, 
Modum, Buskerud 

Kløftefoss I 
Kløftefoss Il 
Katsundholmen 
(Djevel øya) 

5. GLEMMESTAD, 
Østre Toten, Oppland 

Forekomst I 
Forekomst Il 
Forekomst Ill 

6. STEIN, 
Ringsaker, Hedmark 

Felt N 
FeltS 
Felt Ø 
Felt SØ 

7. DROTTEN, 
Fåberg, Oppland 

8. MØLLERSTUFOSSEN, 
N. Land, Oppland 

9. EIDEFOSSEN, 
Fron, Oppland 

SUM 

14 3 2 

2 

10 

3 
4 

2 

2 
2 
2 

3 
6 
6 
l 

7 

11 

2 

2 

77 4 4 

2 2 

2 2 3 

11 6 42 

5 

l? l 1-2 14 

2 

3 
4 

2 

3 
2 
3 

5 
6 
6 
2 

8 

14 

2 

12 3 13 121 
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Fig. 2. Veideristninger i Skogerveien, Drammen, Buskerud, felt B. Etter E.S. Engelstad 1934. 

Fig. 3. Felt A i Skogerveien, Drammen, Buskerud. Etter E.S. Engelstad 1934. 



Fig. 4. /::Jelleristningfi{tgurer avdekket i 1969 under Skogerveien i Drammen. Foto: Ove Holst, 
Universitetets Oldsaksamling. 

Ristningene ligger på en svakt hvelvet bergflate, i nåværende dyrket mark (frukthave), et 

stykke opp for Drammensfjorden. Ristningenes nåværende høyde over havet oppgis av En

gelstad til 56 m (nivellert av Jan Petersen i 1916). Denne verdien er noe for lav. I følge kart 

fra Drammen kommunes oppmålingsvesen (i målestokk l :500, med ekvidistanse 0,5 m, -

samme type kart er brukt ved korrigeringen av høyden for Skogerveien ovenfor) ligger rist

ningene på Åskollen mellom 58,0 og 58,5 m.o.h. 

Litteratur,· 
Nicolaysen 1866; O. Rygh 1873; Jan Petersen 1917; Engelstad 1934; Hallstrom 1938; Hagen 

1976. 

3. Sjømannskolen, Ekeberg, Oslo. Fig. 6. 
Dette helleristningsfeltet ble funnet og undersøkt i 1915. I 1924 ble ytterligere figurer oppda

get, og i 1932 ble så hele feltet undersøkt av E. Engelstad. Forfatteren har undersøkt og kal-
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Fig. 5. Askollen, Drammen, Buskerud, nyka/kering 1975. 
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kert feltet på nytt i 1975 (med bruk av kunstlys). Engelstads og mine egne kalkeringer avvi

ker på en del punkter (sml. fig. 6 og Engelstad 1934 pl. XLIV). De viktigste forskjeller er 

følgende (min nummerering følger Engelstads): Figur nr. l synes å ha flere vertikale vinkel

linjer enn det Engelstad har angitt. Figur nr. 6, «fangstfellem> er mer usikker og uklar enn 

tidligere angitt. Dyrefiguren nr. 9 har hode, i følge mine undersøkelser. I tillegg har jeg do

kumentert en eller to tidligere ikke kjente figurer (nr. 14), som imidlertid er vanskelig å tol

ke. 

Feltet omfatter med dette 10 hjortedyr, hvorav 2 med sikkerhet kan bestemmes som elg. 

4-5 av de øvrige mangler hode og er derfor vanskeligere å artsbestemme, men sannsynligvis 

er de fleste av de 10 figurene elg. En figur (nr. Il) er tolket som fugl (svømmefugl), en er en 

menneskefigur. En mulig fangstfelle er som nevnt usikker, mens en eller to figurer er ubes

tembare. 

Ristningene ligger på en skrå bergflate, i skrånende skogsterreng, opp for den indre delen 

av Oslofjorden. Laveste punkt på ristningsflaten ligger 52,5 m.o.h. (Engelstads nivellement, 

kontrollert med nyere karter). 

Litteratur: 
Jan Petersen 1917; Engelstad 1934; Hallstrom 1938. 
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Fig. 6. Nyka/kering av veideristningene ved Siømannskolen, Ekeberg, Oslo. 



4. Geithus, Modum, Buskerud. Fig. 7-11. 
Denne lokaliteten har tidligere vært behandlet som to lokaliteter: forekomst I (i tabell I) er 

kalt Kløftefoss (Engelstad 1934) eller Kistefoss (Hagen 1976), den andre tidligere kjente 

forekomsten er kalt Djeveløya eller Katsundholmen (op.cit., Hallstrom 1938). Senere under

søkelser av forfatteren har imidlertid vist at det er kjent langt flere helleristninger i samme 

område langs Drammenselva, og jeg finner det derfor mest naturlig å se dette som en samlet 

lokalitet. 

Ristningene ved Geithus som tidligere er publisert, har vært kjent i alle fall fra 1800-tallet, 

men ble først undersøkt av arkeologer i 1916, da Jan Petersen var her. De ble undersøkt på 

nytt avE. Engelstad i 1932. Selv har jeg undersøkt og kalkert ristninger som ikke tidligere er 

publisert, i 1975 og 1976. Også de tidligere kjente ristningene ved Kløftefoss er kalkert på ny. 

Forekomst/, Kløjtejoss: Her ær avbildet 3 elgfigurer, to sammen (sml. Hagen 1976, fig. 52), 

fig. 7, som ligger på et nes ut i elva, ved et stryk; den tredje figuren, en påbegynt elgfigur, 

fig. 8, ligger 9,6 m herfra på samme bergflate, men lenger inn fra elvebredden. 

Forekomst Il har ikke tidligere vært kjent. Her er det påvist 4 mer eller mindre uferdige og 

forvitrete elgfigurer, der kroppsdekoren er et karakteristisk trekk, fig. 9. Denne forekomsten 

ligger på en annen fremskytende bergflate ut mot elva, 20-30 m nord for forekomst l. 

I august 1976 ble det foretatt en undersøkelse av noen småøyer i Drammenselva rett ut for 

forekomstene I og Il, og på l O forskjellige steder ble det påvist ialt 13 figurer. De som kan 

sikkert artsbestemmes er elgfigurer, men mange er uferdige og derfor vanskelig bestem bare. 

De skiller seg i utforming ikke særlig fra de øvrige figurer ved Geithus. (Disse figurene er 

ikke tatt med i tabell I og de er heller ikke gjengitt i foreliggende artikkel. De vil bli gjort til 

gjenstand for nye undersøkelser senere.) Antagelig finnes det flere figurer langs Drammen

selva ved Geithus (sml. Hagen 1976: 197). 

Forekomsten l)jeveløya eller Katsundholmen, som ligger på en øy vel l km lenger nedover i 

Drammenselva, inneholder to elgfigurer, fig. 10-11. De ligger ca. 9 m fra hverandre. 

Engelstad oppgir laveste punkt for ristningene ved Katsundholmen til 47,5 m, tilsvarende 

for ristningene ved Kløftefoss 50,0 m. I følge det økonomiske kartverket (ØK CG 045-5-1) 

ser det imidlertid ut til at alle ristningene ved Geithus ligger mellom 50 og 55 rtl over nåvæ

rende havnivå. 

Litteratur: 
Jan Petersen 1917, Engelstad 1934, Hallstrom 1938, Hagen 1976. 
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50 cm 

Fig. 7. Del av forekomsten K/~ftefoss /, Geithus, Modum, Buskerud. 

50 cm 

Fig. 8. U.ferdig hugget elg{tgur på forekomsten Kl~ft~foss l, Geithus, Modum, Buskerud. 
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Fig. 9. Forekomsten Kløftefoss Il, Geithus, Modum, Buskerud. 

o 50 IOOcm. 

Fig. JO. Ef.f!,{tgur på Katsundholmen, Geithus, Modum, Buskerud. Etter E.S. Engelstad 1934. 

Fig. 11. Skadet hjortedyr, antagelig elg, på Katsundholmen, Geithus, Modum, Buskerud. Etter 
E.S. Engelstad 1934. 



INNLANDET 

5. G!emmestad, Østre Toten, Oppland. Fig. 12-16. 
Denne helleristningslokaliteten ble funnet i 1969 og undersøkt av Aslak Liestøl samme år. 

rustningene ble undersøkt og kalkert av forfatteren i 1974 og i 1975. Den består av tre fore

komster, hver på en stor steinblokk som har ligget i strandkanten av Mjøsa, fig. 12. Bare ved 

ekstra lav vannstand har de ligget over vann i senere tid, men etter som Mjøsa er noe regu

lert, kan dette forholdet ha vært annerledes i gammel tid. På grunn av faren for ytterligere 

forvitring av ristningsfigurene, er alle tre steinene nå flyttet til Toten museum. 

Forekomst l, fig. 13-14, inneholder tre dyrefigurer. Nr. l (fig. 14) er en elg som har verti

kale linjer som kroppsfylling, samt det karakteristiske «skjegget». Partiet omkring nakken og 

deler av hodet er ødelagt ved forvitring. Nr. 2 er den mest komplette figuren på Glemmes

tad. Det er også en elg, en elgokse med 8-takket gevir og «skjegg». Kroppsfyllingen består av 

9 vertikale og 2 horisontale linjer. Figur nr. 3 er et ikke nærmere bestembart dyr. Den er 

plassert helt i kanten av steinen og er grunnere og dårligere hugget enn de to andre figurene. 

Forekomst Il, fig. 15, inneholder to hjortedyr. Nr. l er en elg, nr. 2 er vanskeligere sikkert 

å bestemme, men er også mest sannsynlig elg. Bortsett fra en forlenget rygglinje inn i krop

pen på de to figurene og en tverrlinje i figur nr. 2, er det ikke påvist kroppsdekor. Figurene 

er hugget inn på en sideflate av steinblokken. 

Forekomst Ill, fig. 16, har tre figurer. Nr. l er en elg, med «skjegg» markert. Figuren er en 

del forvitret, men enkelte kroppslinjer kan sees inne i buken. Figur nr. 2 er kraftig skadet, og 

det kan bare slås fast at det er tale om et dyr, uten at arten kan bestemmes. Nr. 3 er en figur 

av samme gruppe som en finner på feltene Ausevik og Vingen i Vest-Norge, og som tolkes 

som menneskefigurer med skjelettet framhevet (Bøe 1932, Hagen 1969:57 flg.). 

Litteratur: 
Gihle 1970; 1973. 
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Fig. 12. Glemmestad, Østre Toten, Oppland. Personene på bildet markerer beliggenheten av de 
tre steinblokkene med veideristninger i strandkanten av Mjøsa. Foto: Sverre Marstrander. 

Fig. 13. Beliggenheten av ristning~forekomst l ved Glemmestad, Østre Toten, Oppland. Foto: 
fo~fatteren. 
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Fig. 14. Forekomst!, Glemmestad, Østre Toten, Oppland. 
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Fig. 15. Forekomst Il, Glemmestad, Østre Toten, Oppland. 
'-- 1 

50 cm 

Fig. 16. Forekomst !Il, Glemmestad, 
Østre Toten, Oppland. 



Fig. 17. Stein, Ringsaker, Hedmark. Beliggenheten av den store hel/eristningssteinen, med Mjøsa 
i bakgrunn. Foto: fo~fatteren. 

6. Stein, Ringsaker, Hedmark. Fig. 17-21. 
Denne ristningsforekomsten ble besiktiget av E. Engelstad i 1933 og grundig undersøkt av 

Gutorm Gjessing og Agnes Schulz i 1935. I 1974 kalkerte forfatteren ristningene på Stein. (I 

Gjessings publikasjon fra 1937 er det ikke gjengitt kalkeringer av figurene, kun fotografier). 

Forekomsten består av 4 felt på en stor steinblokk ca. 6x4,5 m og 3 m høy, beliggende på 

en odde i Mjøsa, ca. 45 m fra vannet og 3,5- 4 m over nåværende nivå; fig. 17. 

Resultatet av forfatterens undersøkelser av forekomsten i 1974 avviker på flere vesentlige 

punkter fra Gjessings tolkninger. De enkelte felt vil derfor bli beskrevet relativt detaljert. 

a. Nord~leltet, fig. 18. 

Dette feltet vender inn mot land og har vært godt beskyttet mot forvitring. Her finner en to 

hele elgfigurer, samt en figur hvor hodet er ødelagt, men som antagelig også er en elg (nr. 3, 

fig. 18). Bakpartiet av denne dyrefiguren er hugget inn i bakre delen av elgen, nr. 2; figur nr. 

2 er antagelig hugget inn først. Over de tre dyrefigurene finner vi noen vanskelig tolkbare fi

gurer eller streker, nr. 4 og 5. Strekene over elgen, nr. 2 er jeg tilbøyelig til å se i sammen

heng med dyrefiguren (sml. Geithus forekomst I, fig. 7: «ragg» på ryggen). De vesentligste 

avvikelser i min kalkering av nord-feltet i forhold til Gjessings tolkning av dette, ligger i 
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oppfattelsen av figur nr. 3 og dens forhold til den store elgfiguren, nr. 2 (sml. fig. 18 her og 

Gjessing 1937: fig. 2-3). 

b. Sør-feltet, fig. 19. 

Dette feltet vender ut mot Mjøsa. Figurene er dypt hugget, men bergflaten er kraftig forvi

tret her, og store stykker har falt av slik at noen av figurene er skadet. Antagelig har det opp

rinnelig vært flere figurer på denne flaten. Liksom Gjessing, har forfatteren dokumentert 6 

sikkert utskillbare dyrefigurer. Bare en har «skjegg» og kan derfor bestemmes som elg. De 

øvrige kan bare bestemmes til å være hjortedyr. Vår kalkering avviker bare lite fra Gjessings 

opptegning av figurene på sør-feltet (sml. fig. 19 her og Gjessing 1937: fig. 4-5). 

50 cm 

Fig. 18. Stein, Ringsaker, Hedmark. Veideristningene på nordsiden av steinb/okken. 

Fig. 19. Stein, Ringsaker, Hedmark. Figurer på sør-siden av steinblokken. 

50 cm 
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Fig. 21. Stein, Ringsaker, Hedmark. Skadete figurer på sørøstsiden av steinen. Foto: Gutorm 
Gjessing. 

c. Øst-feltet, fig. 20. 

Også på dette feltet har det skjedd en del forvitring og sprekkdannelser. På dette feltet avvi

ker min kalkering mer fra Gjessings tolkninger enn hva tilfellet er for de øvrige feltene. Han 

oppgir at det her kan spores 4 elger og muligens rester av en båt. Ved forfatterens kalkering 

av feltet i 1974 ble det konstatert 6 dyrefigurer, antagelig elger. Alle figurene beveger seg 

nordover, mot land. Figuren lengst til høyre (nr. 5-6, fig. 20) mente Gjessing opprinnelig var 

feilhugget, men at dette var rettet ved at det ble hugget et nytt bakbein. Dessuten hadde 

dyret fått dobbelt konturlinje (Gjessing 1937: 59). I virkeligheten synes det her å være snakk 

om to elgfigurer som delvis er hugget over hverandre. De linjene som av Gjessing er tolket 
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som mulige rester av en båt (op.cit.: 60), må etter mine undersøkelser heller tolkes som deler 

av et hjortedyr (svakere hugget enn de andre figurene på øst-feltet), nr. 2. Ellers avviker de 

to undersøkelsene på en del punkter særlig når det gjelder linjer inne i dyrekroppene (se også 

Hallstrom 1938: 541, kalkering etter Gjessings fotografier). 

d. Sør-øst-feltet, fig. 21. 

På sørøsthjørnet av steinen mente Gjessing å kunne observere en elgfigur og deler av en båt 

(Gjessing 1937: fig. 6), fig. 21. Begge figurene var sterkt forvitret. Ved våre undersøkelser i 

1974 var det ikke mulig å foreta en sikker kalkering av disse figurene. Elgfiguren må imid

lertid kunne regnes som sikker på grunnlag av Gjessings foto. Det han oppfatter som båt 

(kjøllinje og fem mannskapsstreker), må heller kunne tolkes som en kraftig forvitret dyrefi

gur, der bare buklinjen og noen av tverrstrekene i kroppsfyllingen er bevart. (Denne figuren 

er ikke angitt som elg/hjortedyr i tabell I). 

Litteratur: 
Gjessing 1937, Hallstrom 1938. (Enkeltfigurer er gjengitt hos Hagen 1976). 

7. Drotten, Fåberg, Oppland. Fig. 22-23. 
Denne ristningsforekomsten ble funnet i 1942 og undersøkt samme år av Gutorm Gjessing. 

Forfatteren undersøkte og kalkerte ristningene i 1974. De ligger på vestsiden av Gudbrands

dalslågen, på en loddrett bergvegg i en berghammer som stikker ut i elva, fig. 22. Ristninge

ne ligger ca. 2,5 m over elva, men vannstanden her varierer mye med årstiden. Ved liten 

vannføring kan en gå ut til ristningene. Ristningsforekomsten fordeler seg på tre steinblok

ker som ligger mot hverandre. Noen av figurene er forvitret en del. 

Gjessing dokumenterte 7 hele eller nesten komplette elgfigurer på feltet. Dessuten fant han 

noen linjestykker, som han mente delvis var rester av dyrefigurer. Våre egne undersøkelser 

bekrefter Gjessings oppfatning av de 7 elgfigurene. De øvrige linjene hans, bortsett fra en V

lignende figur, fig. 23, nr. 6, må anses for relativt usikre. 

Litteratur: 
Gjessing 1944. 

8. Møl/erstufossen. Nordsinni, N. Land, Oppland. Fig. 24-25. 
Denne helleristningslokaliteten ble meldt funnet i 1961. I 1962 foretok Wencke Slomann, 

Aslak Liestøl, Erling Johansen og Per Mathisen en undersøkelse med opptegning, fotografe

ring og beskrivelse av feltet. Forfatteren undersøkte og kalkerte ristningene i 1975. 
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Fig. 22. Drotten, Fåberg, Oppland. Veideristningene skimtes på den loddrette bergflaten i bak
grunn. Gudbrandsdalslågen til høyre. Foto: Gutonn Gjessing. 

Ristningene ligger på noen svaberg av gneis ca. 10 m nord for elva Etna, som her går i et 

kraftig stryk. Berget skrår ned mot elva,- det er en del oppsprukket og forvitret. Forekom

sten dekker et felt på ca. 20 m2og fordeler seg i tre grupper på tilsvarende mange skråflater 

under hverandre. 

Ialt er det påvist 14 figurer ved Møllerstufossen. 11 av disse er dyr av hjorteslekten, hvor

av 9 med sikkerhet kan bestemmes som elg. Ni av dyra vender mot elva, mens to vender 

mot land. Noen av figurene, spesielt nr. 6, en stor elgokse med gevir, er hugget med brede 

og dype linjer, en del andre er svakt markert og har vært utsatt for forvitring. Fire av elgfigu

rene har ovaler tegnet inn i buken (nr. l, 3, 6, 11), ellers er det vertikale tverrlinjer i buken 
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Fig. 23. Veideristningene ved Drotten, Fåberg, Oppland. 

som dominerer kroppsdekoren, fig. 25. To andre figurer, nr. 8 og 9 bør antagelig tolkes som 

pelsdyr sett ovenfra (pelsen). Den buete linjen, nr. 4, er antagelig rester av en forvitret dyre

figur. 

Litteratur: 
Hagen 1976, fig. 51. 



Fig. 24. Møllerstufossen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland. Berget der veideristningene er hug
get inn. Elva Etna i bakgrunn. Foto: fo~fatteren. 

9. Eide.fossen, Fossen, Fron, Oppland. Fig. 26-27. 
Denne ristnirigen ble funnet i 1970 og undersøkt samme år av Aslak Liestøl. Forfatteren un

dersøkte og kalkerte forekomsten i 1973. 

Forekomsten ligger på en stor stein ute i Gudbrandsdalslågen, og den er oversvømmet un

der flom, fig. 26. Steinen måler 2,55x1,3x0,75 m. Det er mulig at steinen har forflyttet seg 

noe fra sin opprinnelige beliggenhet, men sannsynligvis ikke svært langt. Lågen går i et kraf

tig stryk ved ristningene. Nedenfor danner elva en bakevje. Ristningsflaten vender nå opp, 

og dyra vender mot land. 

På en isskurt flate på steinen er det hugget inn to elgfigurer. De har begge «skjegg», to ben 

og en tverrlinje over buken. De måler 33 og 38 cm fra mule til halespiss. 

Ristningene ved Eidefossen er ikke tidligere publisert. 
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Fig. 25. Veideristningene ved Møllerstufossen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland. 



Fig. 26. Eidefossen, Fron, Oppland. De to elgfigurene er hugget inn på den største steinblokken i 
forgrunn. Gudbrandsdalslågen i bakgrunnen. Foto: foJ.fatteren. 

Fig. 27. Figurene ved Eid~fossen, Fron, Oppland. De måler 33 og 38 cm. 
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3. EN STILISTISK-TYPOLOGISK ANALYSE 

Som nevnt tidligere har en av de vanligste metoder for relativ datering av veiderist

ningene vært stilistiske sammenligninger mellom de forskjellige felt, lokaliteter og 

områder. Et evolusjonistisk syn på stilutviklingen innen veidekunsten har vært 

fremherskende (f.eks. Petersen,~ Th. 1922, Gjessing 1932, 1936, Engelstad 1934, 
Hallstrom 1938, Hagen 1976). Dette har skapt det syn at veidekunsten i Norge har 

gjennomgått en generell stilutvikling: 

... «slik at vi i de store hovedtrekkene nå vet at ristningene utvikles fra en hel natural
isme med rene profilarfremstillinger helt i todimensjonalt plan, mot gradvis større og 
større skjematisme, -» ... (Gjessing 1936: 158). 

«Den stilhistoriske vurdering vil kunne gi oss en viss relativ kronologi, idet den vil utpeke 
enkelte som mer naturhengivne og oprinnelige, andre som renere skjematiske og utviklet 
av de første.» (Engelstad 1934: 107). 

_ Mens Engelstad mener at det ligger en kunstnerisk tendens til grunn for denne 

utviklingen, hevder Gjessing at den avspeiler psykologiske og religiøse endringer: 

... «ei gradvis omlegging av hele 11vsinnstillingen, i en vekst i tanke- og forestillingsver
den. En utvikling som fører steinaldermagien over i mer rituelle former», («magisk bruks
kunst») (Gjessing 1945: 268). 

Egil Bakka har nylig støttet et slikt evolusjonistisk syn på bergkunsten, samtidig 

som han fremhever betydningen av å ta hensyn til regionale og lokale særtrekk 

(Bakka 1973: 159-161, sml. Hagen 1976). 
Ved siden av denne generelle stilutviklingen for hele landet, som skulle ha hatt 

spredningsretning fra Nord- til Sør-Norge, har en regnet med en tilsvarende stilut

vikling også mer regionalt eller helt lokalt. Innen områder som Trøndelag og Øst

Norge er veidekunsten inndelt i forskjellige stilgrupper, der stilpreg og graden av 

naturalisme eller skjematisme har vært hovedkriterier (Gjessing 1936: 168, Engel

stad 1934: 108 flg). 

I Øst-Norge, som er det området som skal behandles, regnet Engelstad med at de 

da kjente veideristningene kunne inndeles i tre grupper: 
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l. Ekeberg, Åskollen og Skogerveien 

2. Kløftefoss, Djeveløya 

3. Sporaneset 

Den første av disse gruppene blir ansett for å være den eldste i Øst-Norge (Engel

stad 1934: 112). Gruppen ble også satt inn i en større Skandinavisk sammenheng 

(op.cit.: 108 flg.). Etter dette er imidlertid, som vi har sett, flere nye ristninger kom

met til i Øst-Norge. 

Også innen en enkelt veideristningslokalitet eller innen et enkelt felt eller fore

komst, er den stilistisk-typologiske metoden brukt for å etablere en relativ kronolo

gi de enkelte figurer imellom. Gjessing har antydet en eldre datering av den største 

«mer naturalistiske» elgen på nordfeltet på Stein, Ringsaker (Gjessing 1937: 62), 

mens Engelstad (1934: 94-5) fremhever «den mere opprinnelige sti(følelse» som to 

av dyrefigurene på Ekeberg-ristningen viser i forhold til de øvrige figurer på dette 

feltet. 

I foreliggende artikkel skal vi ikke diskutere videre sannsynligheten av den pos

tulerte evolusjonistiske utviklingen av den skandinaviske veidekunsten. Derimot 

skal vi forsøke å foreta en stilistisk sammenligning mellom de forskjellige østnorske 

veideristningslokalitetene og de enkelte figurene på disse. Vi vil da forlate den 

svært subjektive analyseformen der dyrefigurer vurderes som mer eller mindre na

turalistiske eller skjematiske. I stedet vil jeg forsøke å analysere figurene ved hjelp 

av kvantitativt registrerbare typologiske elementer slik at graden av subjektivitet 

kan minskes. Hensikten med analysen vil være å påvise hvilke lokaliteter som viser 

stor grad av stilistisk likhet. 

Den stilistisk-typologiske analysen foretas ut i fra den kjennsgjerning at stor grad 

av likhet tyder på sammenheng i tid og/eller kulturell bakgrunn «i den mon ein ar

beider med konvenfifonar og ikkfe individuelle sertrekk, tidlause og fifølvgjevne trekk», 

(Bakka 1973: 152; sml. Hagen 1976: 157). 

«The distribution of style types and traditions is believed to be largely correlated with are
as of commonality in level of cultural complexity and in mode of adaptation.» 
«It is believed that stylistic attributes are most fruitfully studied when questions of ethnic 
origin, migration, and interaction between groups is the subject of explication». (Binford, 
LR. 1962: 220) 
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Overført på de østnorske veideristningene, betyr det at stor grad av stilistisk lik

het mellom enkelte forekomster og/ eller figurer betyr kronologisk samtidighet og 

kulturell kontakt. 

På de østnorske veideristningene er det utelukkende elg og hjortedyr, (som ikke 

sikkert kan artsbestemmes, men som oftest antagelig også er elger) som finnes på 

alle forekomster som vi her vil analysere. Den stilistisk-typologiske analysen inn

skrenker seg derfor til å gjelde elg/hjortedyr på de 9 tidligere omtalte veideristnings

lokaliteter. 

Når en skal foreta en typologisk analyse av elgfigurer, må en velge ut variable 

elementer som er stilistisk betinget og ikke slike som kan skyldes zoologiske ulik

heter. For å ta et eksempel: Om en elg er avbildet med to eller fire ben eller om den 

har en form for kroppsmønster, så er dette stilistisk betinget (i tillegg til de religiøse 

forestillinger dette kan være uttrykk for). Om elgen har gevir, «skjegg» eller man

gler noen av disse elementer, forteller det noe om dyrets kjønn og på hvilken tid av 

året elgen er avbildet. Slike elementer kan derfor bare brukes kvalitativt, hvis en 

f.eks. vil studere utformingen av gevir på dyr som alle har dette attributtet. Disse 

elementene holdes derfor utenfor den stilistisk-typologiske analysen foreløpig, men 

vi skal senere se hvordan disse elementer kan utnyttes i en annen analyse. 

Jeg har ment å kunne påvise følgende variable typologiske elementer (attributter) 

på de østnorske veideristningene (uten at det gjøres krav på at dette er de eneste): 
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A. Ben: Al: 2 ben 
A2: 4 ben 

B. Klover: Bl: Med 
B2: Uten 

C. Kropp~fylling i buken: Cl: Uten 
C2: En vertikal linje alene 
C3: Flere vertikale linjer 
C4: Vertikale vinklete linjer 

(V-linjer) 
C5: Vertikale og horisontale linjer 

(tilnærmet rutemønster) 
C6: Andre former for kroppsfylling 

D. Sirkel/ oval i buken: Dl: Spiral/ sirkel( er) 
D2: Runde/ovale helhugne groper 
D3: Uten 

E. « Livslinje» (linje gjennom 
halsen til sirkel/oval): El: Med 

E2: Uten 

F. Dobbelt 1ygglit?ie: Fl: Med 
F2: Uten 

G. Korte streker på 
ryggen («bust»): Gl: Med 

02: Uten 

H. Ører: Hl: Streker 
H2: « Bladformete» 

175 



Senere i analysen trekkes også to andre elementer inn: 

Størrelsen av elgfigurene. 

Markering av lår på elgfigurene. 

Jeg har forsøkt flere forskjellige metoder for den stilistisk-typologiske analysen. 

I den første analysen ville jeg analysere alle elgfigurene på hver av lokalitetene 

samlet med henblikk på hvert av de typologiske elementene, og så studere den pro

sentvise fordelingen av elementene innen hovedkategoriene (A, B, C osv.) og mel

lom lokalitetene. 

Metoden har følgende svakheter: 

a) En lokalitet kan ha vært i bruk i lang tid, og alle figurene på lokaliteten kan ikke 

uten videre forutsettes å danne en stilistisk-kronologisk enhet. 

b) De minste lokalitetene har bare to elgfigurer, den største 14. Den statistiske usik

kerheten for de små lokalitetene blir for stor når en vil uttrykke fordelingen av 

elementer i prosent. 

Skadete figurer ble holdt utenfor bare der hvor skaden hindret registrering av ett 

eller flere attributter, men ble tatt med for registrering av andre attributter. (I enkel

te tilfelle kan det være vanskelig å skille mellom skadete og uferdig huggete figurer). 

En del tendenser kom fram av denne analysen, men på grunn av de nevnte usik

kerheter, vil resultatene ikke bli presentert her. 

For å kompensere for noe av usikkerheten med lokalitetenes ulike størrelse, for

søkte jeg å registrere hvilke attributter som forekom på de forskjellige lokaliteter, 

uavhengig av hvor mange ganger de forekom. Resultatet av denne analysen fram

går av tabell Il. 

176 



~abe/1 Il. Forekomsten og fordelingen av elgfigurenes attributter på østnorske veideristninger. 

,o kali tet Ben Kroppsfylling Sirkel, Dobbelt rygg-
«livslinje» linje/ «bust» 

Al A2 Bl B2 Cl C2 C3 C4 es C6 Dl D2 D3 El E2 Fl F2 Gl 

. Skogerveien X X X X X X - X X X X X - X - X X ? 

. Åskollen X X X X X - - - - X X - X X - X X -

. Ekeberg X X X X - - - X X X X - X X X X X -

. Geithus - X X X - - X X - X X X X X X X 

. Glemmestad X X X X X X X - - X - - X - X X X -

. Stein X X X X X X X - X X X - X X X - X X 

. Drotten X X - X X X - - - - - X - X - X -

. Møllerstufossen X X - X X - X - - X X - X X X - X -

. Eidefossen X - - X - X - - - - - - X - X - X -

8 8 6 9 6 4 4 3 3 7 5 2 8 6 7 5 9 2 

På grunnlag av denne tabellen har jeg stilt opp en matrise som viser antallet felles 

attributter lokalitetene i mellom, tabell Ill. 

Tabell Ill. Matrise som viser antallet felles attributter for elgfigurer mellom hver av de 
østnorske veideristningslokaliteter. 

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

l. Skogerveien X 12 14 12 11 13 7 10 6 

2. Åskollen X 12 10 11 12 8 11 6 

3. Ekeberg X 13 11 13 8 11 7 

4. Geithus X 10 11 6 9 6 

5. Glemmestad X 13 10 11 8 

6. Stein X 10 13 8 

7. Drotten X 10 7 
8. Møllerstufossen X 7 
9. Eidefossen X 

De slutninger vi kan trekke av denne analysen er: 

a) Det er relativt mange (10-14) felles attributter på de fire kystlokalitetene (Geit

hus medregnet). 
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Hl H2 Sum 

X X 17 
X 13 
X X 16 
X X 15 
X - 14 
X - 17 
X lO 
X - 13 
X - 8 
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b) Stein er den innlandslokaliteten som viser flest felles attributter med kystristnin

gene (11-13), men også Glemmestad- og Møllerstufossen-ristningene har mange 

felles elementer (h.h.v. 10-11 og 9-11). 

c) Drotten- og Eidefossen-ristningene har færrest attributter felles med kystristnin

gene (h.h.v. 6-8 og 6-7). 

d) Drotten- og Eidefossen-ristningene har flest felles attributter med ristningene på 

Stein og Glemmestad (10 og 8). 

Tabell IV. Lengden av elgfigurene på de enkelte lokaliteter. 

Antall 
Størrelseskategorierl) 

målte l 2 3 4 5 6 7 ~ 
Lokalitet figurer 1-30 31-40 41-50 51--60 61-80 81-100 > 100 kat. 4 

l. Skogerveien 13 8% 15% 31% 23% 23% 77% 
2. Åskollen 2 50% 50% 50% 
3. Ekeberg 6 33% 33% 17% 17% 67% 
4. Geithus 5 20% 60% 20% 100% 

5. Glemmestad 5 20% 20% 60% 80% 
6. Stein lO 10% 30% 10% 20% 30% 50% 
7. Drotten 6 83% 17% 0% 
8. Møllerstufossen 9 22% 11% 56% 11% 78% 
9. Eidefossen 2 - 100% 0% 

1)Målene er angitt i cm og målt fra munn til halerot. 

En analyse av elgfigurenes størrelsesfordeling på de enkelte lokalitetene, tabell 

IV, gir som mest markant resultat at ristningene ved Drotten og Eidefossen, med 

alle elgfigurene mindre enn 50 cm, skiller seg klart ut fra de andre lokalitetene. 

Dessuten ser vi av tabell IV at de fire kystlokalitetene, ved siden av Møllerstufossen, 

er de eneste lokaliteter som har elgfigurer lengre enn 80 cm. 

Som en ekstra kontroll for å kompensere for det ulike antall figurer pr. lokalitet, 

har jeg foretatt en analyse av :>f}eldne attributter på østnorske lokaliteter med elgfigu

rer, dvs. attributter som forekommer på fem eller færre lokaliteter, tabell V, sml. ta

bell Il. 
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Tabell V. «Sjeldne attributter» på østnorske elgfigurer. 

Lokalitet Attributt 
C4 D2 H2 C3 C2 es Dl Fl Gl 

l. Skogerveien X X X X X X X ? 
2. Åskollen X X 
3. Ekeberg X X X X X 
4. Geithus X X X X X 

5. Glemmestad X X X 
6. Stein X X X X X 
7. Drotten X 
8. Møllerstufossen X X 
9. Eide fossen X 

Vi ser av tabell V at tre at attributtene er spesifikke for kystlokalitetene, nemlig 

vertikale vinklete linjer i buken (C4), runde eller ovale helhugne groper i buken 

(D2) og «bladformete» ører på elgfigurene (H2). Ett attributt, C3, kroppsfylling i bu

ken bestående utelukkende av flere vertikale linjer, er spesifikt for innlandslokalite

tene. De attributter som forekommer i begge soner (5 attributter) finnes i innlandet 

hyppigst på Stein-ristningene ( 4 attributter); 2 attributter forekommer på Glemme

stad og ett på Møllerstufossen og Eidefossen. 

Også denne analysen synes å bekrefte tendensen til stilistiske grupperinger som 

vi har sett av de foregående analyser. 

Et element som ikke er tatt med i det foregående, er markering av lår på elgfigu

rer. Dette trekk forekommer i Skogerveien, på Åskollen, Ekeberg, Geithus, Glem

mestad og Stein. 

Jeg har tidligere redegjort for hvorfor gevir ikke kan brukes som typologisk ele

ment i analysene foran. Vi kan imidlertid konstatere at store gevir med flere takker 

forekommer på lokalitetene Skogerveien, Åskollen, Glemmestad og Møllerstufos

sen. 

På grunnlag av alle disse stilistisk-typologiske analysene, må vi kunne trekke 

følgende konklusjoner: 

a) De fire kystlokalitetene Skoge1'Veien, iskollen, Ekeberg og Geithus viser en stor 

grad av stilistisk likhet. 
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b) Stein er den av innlandslokalitetene som viser størst grad av stilistisk likhet med 

kystlokalitetene. 

c) Ristningene på G/emmestad og M øllerstu.fossen viser stor grad av stilistisk likhet 

med kystlokalitetene. 

d) Ristningene ved Drotten og Eidefossen viser liten stilistisk likhet med kystlokali

tetene, men innbyrdes står de hverandre nær. Flest stilelementer har de felles 

med figurene på Stein og G/emmestad. 

Konsekvensene av dette blir at de fire kystlokalitetene må være noenlunde sam

tidige og tilhøre den samme kulturtradisjon. Likhetene mellom disse og elgfigurene 

på Stein, Glemmestad og Møllerstufossen må bety at det har vært kulturell kontakt 

mellom kysten (Oslofjorden) og disse deler av innlandet. Det må også bety at i alle 

fall en del av figurene på disse tre innlandslokalitetene er samtidige med kystloka

litetene. Ristningene ved Drotten og Eidefossen tilhører antagelig en annen kultur

tradisjon, men likhetene til figurer på Stein og Glemmestad tyder på at det har ek

sistert kulturkontakter mellom forskjellige jegergrupper i innlandet. I dette tilfelle er 

det imidlertid ikke mulig å avgjøre om stilulikheter mellom kystlokalitetene og rist

ningene ved Drotten og Eidefossen cogså er betinget av kronologiske forskyvninger. 

Resultatet av analysene kan framstilles slik: 

SKOGER VEIEN 
ÅSKOLLEN 
EKEBERG 
GEITHUS 

STEIN 
GLEMMESTAD 

MØLLERSTUFOSSEN 

DROTTEN 
1---~ EIDEFOSSEN 

Sammenhengen i stil mellom kystristningene og de tidligere kjente ristningsloka

litetene Stein og Drotten har tidligere vært påpekt av flere forskere (Gjessing 193 7, 

1944, Hallstrom 1938, Bakka 1973). 
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4. VEIDEKUNSTENS TILKNYTNING TIL V ANN -
ABSOLUTT DATERING 

Vi har i det. foregående vist at det er stor grad av stilistisk likhet mellom en del vei

deristningsfigurer på forskjellige lokaliteter i Øst-Norge. En stor grad av stilistisk 

likhet betyr også relativ samtidighet. Vi har sett at denne stilistiske likhet går på 

tvers av de økologiske soner, kysten og innlandet. 

Både Håkon Shetelig (1922) og Gutorm Gjessing (1937) har bemerket veide

kunstens nære tilknytning til vann: 

«Ellers er det træk som tyder paa at ristningene oprindelig gjerne var hugget ganske nær 
stranden, eller like i vandlinjen, og at høiden over havet nu altsaa gir et riktig begrep om 
geologisk alder. rustningene kunde jo ogsaa i sin tid ha været anbragt langt fra sjøen, men 
ved indsjøer og elver, hvor naturforholdene i hovedsaken er uforandret, findes flere gan
ger dyrene tegnet ganske nær vandet.» (Shetelig 1922: 149) 

I 1937 kjente·.en 52 ristninger og malinger av veidekarakter i Skandinavia, 
«hvorav de 32 fins ute ved kysten i noe ulik høyde over havet. De 20 andre skriver seg i 
større eller mindre grad fra innlandsdistrikter. Men her møter vi det faktum som i og for 
seg er høist bemerkelsesverdig, nemlig at av disse 20 forekomstene ligger de 19 i umiddel
bar tilslutning til ferskvann. - Jeg mener at hvordan en enn stiller sig til det omstridte 
spørsmålet om brukbarheten av høideforholdene som dateringsmiddel, må en medgi at 
her ligger det et problem som må løses før eller senere. Noe rent tilfelle kan det neppe 
være,» ... (Gjessing 1937: 64-65) 

Jeg tror at det i disse observasjoner ligger noe av løsningen på dateringen av vei

dekunsten. Når det kan påvises stilistisk likhet og dermed samtidighet og kontakt mel

lom innlands- og kystkunsten, er det rimelig å anta at det var vanlig også ved kysten å 

legge veidekunsten nær vann, slik det tydelig har vært i innlandet. 

Vi må dermed kunne bruke de daterte strandlinjer ved kysten, ikke bare til å sette 

den eldste mulige kronologiske grense for en ristning (Petersen, Th. 1922, sml. Bakka 

1973: 155), men til mer direkte å datere ristningene. Denne praksis har i stor utstrek

ning også vært fulgt tidligere ved at ristningenes beliggenhet over tapes-nivået, 

(Gjessing 1932) eller deres høyde uttrykt i prosent av tapes-nivået er brukt som da

teringsgrunnlag (Petersen, Th. 1922, Bøe 1932, Gjessing 1936, Simonsen 1958, Bak

ka 1973). Dateringen av veideristningene ved kysten blir altså et rent geologisk pro

blem, hvor h9ldbarheten av dateringen i første rekke blir gjort avhengig av hvor 
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gode geologiske undersøkelser som er foretatt i et område. Her må det skytes inn at 

en for kontroll bør ha mer enn en lokalitet i et område før en foretar dateringer etter 

nivå. 

Eivind S. Engelstad (1934: 113) og senest Anders Hagen (1976: 161) har brukt 

veideristningene ved Skogerveien og A"skol/en i Drammen som eksempler på at en 

ikke uten videre kan bruke veideristningenes høyde over nåværende havnivå som 

dateringsgrunnlag. Begge påpeker de mange stilistiske likheter mellom de to lokali

tetene (sml. Hagen 1976, fig. 95 A og B), noe min analyse i det foregående også kan 

bekrefte. Imidlertid har Engelstad oppgitt de to lokalitetenes laveste høyde over nå

værende havnivå til 67,3 m (Skogerveien) og 56 m (Åskollen). Hagen bruker de 

samme verdiene uten ytterligere kontroll, og han finner det urimelig at to så stilis

tisk like lokaliteter, men med en høydeforskjell på vel 11 m, begge skulle ha vært 

lokalisert til en fortidig strandlinje. Som jeg tidligere har nevnt, viser det seg imid

lertid at nivellementene for de to lokalitetene er gale. De riktige høyder skal være 

ca. 59 m (Skogerveien) og 58,0-58,5 m (Åskollen), dvs. en nivåforskjell på 0,5-1,0 

m. Så vidt jeg kan forstå er det vanskelig å finne et bedre indisium for at min hypo

tese om at stilistisk likhet betyr samtidighet og at like ristninger må ha ligget ved 

samme strandlinje (når de finnes nær kysten), er riktig. I virkeligheten er altså rist

ningene ved Skogerveien og Åskollen et godt eksempel på brukbarheten av meto

den med å datere veideristninger ved hjelp av strandlinjer. 

Et fenomen ved enkelte veideristninger i Trøndelag og Nord-Norge kan tas til 

inntekt for at det var vanlig å hugge veideristningene like i strandkanten. I fire til

felle har veideristningsforekomstene blitt helt eller delvis overlagret av marin grus, 

sand og stein, og Egil Bakka antar at dette skyldes storm flo e.l., og ikke transgre

sjon (Bakka 1975). Et annet argument som gjør det sannsynlig at veideristninger 

gjerne ble lagt nær strandkanten, er at det er her en vil finne de glatteste og reneste 

flatene hvor en kan hugge sine figurer, (op.cit.: 37). -Det finnes altså en rekke ar

gumenter som styrker hypotesen om at en kan datere veideristninger ved kysten 

ved hjelp av strandlinjer. 

Konsekvensene av denne dateringsmetoden må bli at de veideristninger ved 

kysten som viser stilistisk likhet og dermed samtidighet med ristninger i innlandet, 

indirekte også daterer disse innlandsristningene. Vi skal se hvordan vi kan anvende 

disse resonementer for å datere de østnorske veideristningene. 
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5 av 9 østnorske veideristningslokaliteter som analyseres her ligger i innlandet. 

Forekomstene ved Geithus ligger i dag riktignok ca. 26 km fra kysten (Drammens

fjorden), og Drammenselva og fossene i denne synes å ha vært lokaliseringsfaktorer 

for ristningene her (Hallstrom 1938: 505). Imidlertid er det sannsynlig at elva her 

ved Geithus, nedenfor Gravfoss, falt ut i en smal fjord, og derfor kan ristningene 

godt regnes som kysttilknyttete, men ikke direkte strandbundne. (Elva nedenfor 

Gravfoss ligger på et nivå mellom 30 og 35 m). For ristningene ved Geithus, som i 

dag ligger ca. 50-55 m.o.h., setter derfor nivået bare en bakre grense for dateringen 

av disse. 

Beliggenheten av de forskjellige ristningslokalitetene i Øst-Norge har jeg tidligere 

beskrevet. I tillegg til ristningene ved Geithus, ligger veideristningene ved Drotten, 

Møllerstufossen og Eidefossen alle ved større elver, ofte ved fosser eller kraftige 

stryk i elva. Drotten ligger ca. 2,5 m over normalvannstand i Lågen, de øvrige rist

ningene ligger i elvekanten og blir ofte oversvømmet under flom. rustningene ved 

Glemmestad og Stein er alle lokalisert til Mjøsas bredder, det første stedet helt i 

strandkanten, det andre 3,5-4 m over normalvannstand. I tilfellet på Stein har trolig 

selve flyttblokkens egnethet og beliggenhet vært bestemmende for lokaliseringen, i 

tillegg til at den ligger nær vann. 

Vi kan altså slå fast at den tilsynelatende regel for beliggenhet av veideristninger 

i innlandet ved elver og innsjøer, som Gjessing mente å kunne observere i 1937, 
fremdeles synes å ha gyldighet, også etter at nye lokaliteter er kommet til. Største 

avv1k fra at ristningene ligger helt i vannflaten er ca. 4 m i Øst-Norge. 

Ved Oslofjorden, hvor de østnorske kysttilknyttete veideristningene ligger, er det 

foretatt nyere undersøkelser av strandlinjeforskyvningen. Ved indre Oslofjord har 

Ulf Hafsten (1956) gjort slike undersøkelser. Kurven for strandlinjeforskyvningen 

som her er konstruert, (Hafsten 1956, fig. 15, s. 142) er ikke bygget opp med hjelp 

av C14-dateringer. Ved en kritisk gjennomgang av denne og en tilsvarende kurve 

for søndre Østfold, er jeg kommet fram til at iallfall den senatlantiske delen av kur

ven (pollensone VII b) synes relativt pålitelig (Mikkelsen 1975 b). 

Våre kysttilknyttete veideristninger (Geithus holdes foreløpig utenfor) ligger på 

følgende nivåer (laveste del av lokalitetene): 
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Skogerveien ca. 59 m.o.h. 

Åskollen 58,0-58,5 m.o.h. 

Ekeberg ca. 52,5 m.o.h. 

Nå ligger ikke disse ristningene på samme isobaser (sml. Undås 1955, fig. l, s. 

170) og nivåene må justeres i forhold til dette. Vi justerer de to første høydene i for

hold til Ekeberg, hvor Hafstens kurve skulle gjelde direkte, anslagsvis med 5-10 m, 

og får da en justert høyde for Skogerveien og Åskollen på 63--69 m. Skogerveien og 

Åskollen må da dateres til pollensone VII a, tidlig atlantisk tid, mellom ca. 6200 og 

4700.f Kr., antage/igfør 5000.f Kr. (sml. Mikkelsen 1975 b). Ekebergristningen kan 

dateres direkte ti/første halvdel av pollensone VII b, senatlantisk tid, omkring 4000 .f 

Kr. Hvis vi regner med at ristningene kan ha vært hugget noen meter over tidens 

havnivå, (sml. Stein-ristningen: 4 m over vannflaten) må allikevel alle de tre rist

ningslokalitetene tilhøre atlantisk tid. Ved en vurdering av nivåene for Geithus

ristningene (kfr. Unåas op.cit.), kan vi hevde at de iallfall ikke er vesentlig eldre 

enn Ekebergristningene, men at de er noe yngre enn Skogerveien og Åskollen. 

At veideristningene i Norge kan gå tilbake til eldre steinalder er forsåvidt ikke 

noe nytt syn, men det er i første rekke de nord-norske slipte veideristningene det 

da har vært tale om (Gjessing 1932, sml. Bakke 1973: 182). De skulle gå tilbake til 

Boreal tid (Ancylus-tid). Ellers har de andre veideristningene, også de østnorske, 

helt overveiende blitt datert til yngre steinalder og ned i broqsealder (f.eks. Peter

sen, Th. 1922, Engelstad 1934, Gjessing 1936, Simonsen 1958, Hagen 1976). Disse 

dateringene baserer seg delvis på at tapes maksimum måtte dateres til sub-boreal 

tid (yngre steinalder). Shetelig mente at veideristningene kunne gå tilbake til 

«Nøstvettid» (Shetelig 1922: 150). 
Egil Bakka har nylig antydet at de to ristningsforekomstene Strand og Hammer i 

Trøndelag, som begge er overleiret av marine avsetninger, kan tilhøre mesolitisk tid 

(Bakka 1973: 182; 1975: 17-18). Videre kvartærgeologiske undersøkelser vil vise om 

dette er riktig. 

På grunnlag av den stilistisk-typologiske analysen av de østnorske veideristnin

gene foran og den geologiske dateringen av ristningene ved kysten, referert oven

for, skal vi nå forsøke å komme fram til en omtrentlig absolutt datering av veide

ristningene i innlandet i Øst-Norge. 

Etter forutsetningen om at stilistisk likhet betyr kronologisk samtidighet, må det 
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sannsynligvis ha vært hugget veideristninger på lokalitetene Stein, Glemmestad og 

Møllerstufossen i atlantisk tid. Det er imidlertid ikke sikkert at alle figurene på disse 

lokalitene har vært hugget innenfor samme tidsrom. For Steins vedkommende har 

det vært hevdet at flere helleristere antagelig har vært i arbeide (Gjessing 1937: 62); 

De tre forekomstene på Glemmestad er også nokså forskjellige (fig. 14--16). rust

ningene ved Drotten og Eidefossen er så forskjellige fra våre kystristninger at en 

ikke umiddelbart kan ha noen nytte av den geologiske dateringen av disse siste. 

Mens stilistisk likhet, som nevnt, kan tolkes som uttrykk for samtidighet, betyr 

større stilistiskeforskje/ler ikke uten videre at ristningene tilhører forskjellig tid. Det 

kan også være uttrykk for forskjellig kulturtradisjon. Vi kan derfor ikke med rime

lig sikkerhet uttale oss om dateringene av ristningene ved Drotten og Eidefossen, 

og om eventuelle figurer på de andre innlandsristningene tilhører en annen tid enn 

kystristningene, uten at vi f.eks. trekker inn dateringen av lignende figurer i andre 

områder av Skandinavia. Dette ligger utenfor omfanget av foreliggende arbeide. 

Vi må derfor konkludere med å hevde at de fire kystristningene Skogerveien, 

Åskollen, Ekeberg og Geithus er hugget i atlantisk tid; samme datering må gjelde 

for hele eller deler av ristningene ved Stein, Glemmestad og Møllerstufossen. Om 

ristningene ved Drotten og Eidefossen også er samtidige med disse, men tilhører en 

annen kulturtradisjon, eller om de eventuelt er yngre og/ eller tilhører en annen 

tradisjon, har vi foreløpig ikke kunnet avgjøre. 

I de videre analysene er det veideristningene som her med stor sannsynlighet har 

kunnet dateres til atlantisk tid, som blir behandlet. 

5. MODELL FOR TOLKNING A V VEIDEKUNSTENS 

KULTURKONTEKST 

De fleste som har beskjeftiget seg med veidekunsten har som nevnt forsøkt å se 

hvilket kulturmiljø denne tilhører. Ved at jeg i det foregående har forsøkt å løse det 

ene problemet i denne forbindelse, dateringen av veideristningene, skal vi nå se 

hvilke arkeologiske og økologiske data disse kan knyttes sammen med i Øst-Norge. 

Engelstad mente å kunne datere veideristningene ved Ekeberg, Åskollen og Sko

gerveien til yngre steinalder, antagelig til den senere delen av perioden (Engelstad 
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1934: 114-115). Gutorm Gjessing daterte ristningene på Stein og Drotten til sen

neolitisk tid (Gjessing 1937: 64; 1944: 107). Anders Hagen (1976) «gjetter på» at de 

fleste av de østnorske veideristningene er ca. 4000 år gamle. 

«Vi støter her på dette eiendommelige fenomenet at veidekunsten først opptrer her i Sør
Norge på et tidspunkt da veidingen som hovederverv var på retur, - da jordbruket for al
vor hadde tatt til å trenge inn i strøk med lettdyrket jord». (Gjessing 1937: 66--67). 

Flertallet av de østnorske veideristningene som er datert til mesolitisk tid her, lig

ger i eller nær neo li tiske jordbruksområder. Ristningslokalitetene Ekeberg, Skoger

veien og Åskollen ligger til og med innenfor de mest sentrale neolitiske områdene 

(sml. vårt kart fig. l og Hinsch 1955, fig. 7; 1956, fig. 99). Ikke bare neolitiske jord

bruksindikerende oldsaksformer, men også pollenanalyser viser at det både ved 

Oslofjorden og ved Mjøsa ble drevet jordbruk i tidlig neolitisk tid og senere i perio

den (Hafsten 1958). Anders Hagen har tidligere antydet, i forbindelse med ristnin

gene på Stein og Drotten at disse viser «den uhyre viktige rolle storviltet må ha spilt 

for steinalderens bønder;» (Hagen 1946: 75). 

Jeg hevder altså at de fleste østnorske veideristningene er fra mesolitisk tid, en 

periode da jakt, fangst, fiske og innsamling var eneste grunnlaget for ervervsøko

nomien. Da er det også lettere, etter min mening, å forstå at det er jaktbart vilt, fisk 

og fugl vi finner på de østnorske veideristningene,- ikke ett trekk viser tilknytning 

til jordbruk. 

Hvilke kulturmiljøer kan så spores i de områder hvor vi finner veideristningene i 

Øst-Norge i mesolitisk tid, spesielt i 5. årtusen f.Kr.? 

I flere arbeider har jeg forsøkt å belyse den mesolitiske bosetningen i Øst-Norge 

(Mikkelsen 1975 a, 1975 b, Mikkelsen og Nybruget 1975). 

Omkring Oslofjorden finner vi i 5. årtusen og også tilbake i 6. årtusen f. Kr., den 

såkalte «Nøstvetkulturen.» Herfra kjenner vi en rekke kystboplasser. På en av dis

se, Frebergsvik i Borre, Vestfold, var det bevart knokkelmateriale som viser en 

svært ensidig marin orientering i ervervet: småhval, sel og fisk, alkefugler samt 1-2 

fragmenter av rev, oter og hund (Mikkelsen 1975 a, 1975 b). På denne og flere an

dre «Nøstvetboplasser» er det åpenbart at boplassene har ligget like i strandkanten, 

(noen få synes å være knyttet til større elveos, Mikkelsen 1975 b: 33). Det samme 

har jeg hevdet var reglen for veideristningene. Hvis veideristningene ved Oslofjor-
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den skal være samtidige med «Nøstvetkulturen» i området, slik jeg har hevdet, bør 

funn og boplasser tilhørende denne «kulturen» stort sett ligge i samme nivåer som 

disse veideristningene. Vi skal kontrollere om dette er riktig. 

Best og flest opplysninger om «Nøstvetboplassers» og -funns høyde over nåvæ

rende havnivå gir W.C. Brøggers arbeide fra 1905. I Drammen, d.v.s. nær veiderist

ningene ved Skogerveien og Åskollen, er det funnet enkelte prikkhuggete «trindøk

ser» av bergart som tilhører «Nøstvetkulturen». De er funnet i nivået ca. 55-65 

m.o.h. (sml. Brøgger, W.C. 1905: 163). Fra gården Ødegården, Strømmens pgd., i 

Vestfold, ved Drammensfjorden, ca. lO km SØ for veideristningene nevnt ovenfor, 

er innkommet 6 trindøkser og en slipehelle av sandstein, som må representere en 

«Nøstvetboplass». Stedet ligger 57-58 m.o.h. (op.cit.: 180-181). I Sande i Vestfold, 

omkring l O km S for veideristningene kjenner vi en rekke boplasser fra samme 

«kultur» med funn i nivåer mellom ca. 46 og 67 m.o.h. Sammenligner vi h.o.h. for 

veideristningene ved Skogerveien og Åskollen, som ligger 58-59 m.o.h., viser det 

seg altså at det er svært god overensstemmelse mellom det strandlinjenivå der 

«Nøstvetboplassene» ble lagt og det nivå der ristningene ble hugget. Disse to grup

per fornminner synes altså å være samtidige og forekommer innenfor samme geo

grafiske områder. Det er da rimelig å hevde av veideristningene ved Skogerveien og 

Åskollen tilhører «Nøstvetkulturen». 

Også omkring veideristningene ved Geithus er det gjort flere funn av «Nøstvet

karaktem. De oppgitte nivåer for disse funn ligger imidlertid fra ca. 64 m.o.h. og 

høyere (Brøgger, W.C. 1905: 139, 170-171), mens ristningene ligger 50-55 m.o.h. 

Liksom for veideristningene her, er det usikkert om funnene er knyttet til et forti

dig havnivå, eller om de er lokalisert i forhold til innsjø (Tyrifjorden) eller elv 

(Drammenselva) (sml. s. 183). 

Også i Oslo by, i området omkring Ekeberg-ristningen, er det kjent flere 

«Nøstvetfunn» og -boplasser. Disse synes å være lokalisert både i forhold til elver, 

innsjøer og et fortidig havnivå (sml. kart s. 6, Mikkelsen 1973 b). Den klassiske 

Nøstvetboplassen på Sjøskogen i Ås, Akershus, ca. 18 km syd for Ekebergristnin

gen, har sitt laveste funnivå ca. 55 m.o.h. (op.cit.: 135). W.C. Brøgger oppgir nivået 

for de buttnakkete trindøksene ved Oslo (de kystbundne) til ca. 68-55 m.o.h., mens 

de spissnakkete øksene ligger mellom 55 og 44 m.o.h. (op.cit.: 208, 282-283). Begge 

øksetyper må nå regnes i hovedsak å tilhøre «Nøstvetkulturen», og Ekeberg-rist-
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ningens nivå: 52,5 m.o.h. tilsvarer da samme nivå som sen «Nøstvetkultur». Det er 

altså i denne kultursammenheng vi bør se veideristningen på Ekeberg. 

Som jeg har antydet foran, er det vanskelig foreløpig å datere veideristningene 

ved Drotten og Eidefossen. De øvrige innlandsristningene viste imidlertid med sine 

stilistiske likheter, samtidighet med de ristningene ved kysten, som vi ovenfor har 

sett i sammenheng med «Nøstvetkulturen». Kan vi spore et tilsvarende kulturmiljø 

i disse innlandsområdene? 

Vi har nylig ment å kunne påvise en del steinalderboplasser i Hedmark med til

knytning til «Nøstvetkulturen» (Mikkelsen og Nybruget 1975). De er funnet ved 

vassdragsundersøkelser (Savalen, Rena, Osensjøen og Engeren) eller ved mer be

visst rekognosering (Rokosjøen, Løten). Disse kjennetegnes av forekomsten av 

kjølformete redskaper, håndtakskjerner, andre mikroflekkekjerner og mikroflekker. 

Flint forekommer på disse boplassene. Dessuten er det gjort en delløsfunn av berg

artøkser som også må tilhøre «Nøstvetkulturen» eller «Nøstvetfasen» som jeg har 

valgt å kalle det (sml. kart, op. cit.: fig. 8, s. 99). De nevnte boplasser kan også gå 

tilbake til en tid forut for «Nøstvetfasen», samtidig med fase 2 i Østfold (sml. Mik

kelsen 1975 b). En skiveøks av flint og 3 tosidige spisshakker med skafthull av 

bergart er trolig også mesolitiske (Mikkelsen og Nybruget 1975: 98). 

I Oppland er de fleste vassdragsundersøkelser foretatt i den nordre halvdelen av 

fylket. Særlig ved Tyin, der flere boplasser er undersøkt, kan en spore elementer fra 

mesolitisk tid, bl.a. fra «Nøstvetfasem>, eller tilsvarende Østfolds fase 2: Vika (C 

30642, bl.a. slipehelle av sandstein) og Veslesteinen (C 31325, bl.a. en meget fin 

håndtakskjerne av bergkrystall og flere mikroflekker). Ellers i fylket er det nesten 

utelukkende løsfunn av antatt mesolitisk karakter å bygge på. De er konsentrert til 

Hadeland og Søndre Land, mer spredt ellers: 

C 30856- Øvre Snellingen, Lunner- prikkhugget «trindøks». 

C 15095 - Stykket, Gran - fragmentarisk slipehelle av standstein. 

C 14 789 -Østen, Tingelstad, Brandbu elghornshakke. 

C 12344- Hov, S. Land - 2 stykker av slipeheller av sandstein. 

C 25682- Moseng, S. Land tosidig spisshakke med skafthull. 

C 28012- Nordre Askvig, Hov, S. Land,- tosidig spisshakke med skafthull. 
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C 27894- Oppstad og Skogsted, Øye, Vang- kjerneøks av bergart, en del slipt. 

C 22860- Våge (Vågå) - spissnakket «trindøks», tilhugget og slipt, av 

grønnstein. 

6 av disse 8 funnene er antagelig samtidige med «Nøstvetfasem>, (eller tilsvaren

de Østfolds fase 2). Spisshakkene er det vanskeligere å sette inn i en kronologisk og 

kulturell sammenheng. 

Selv om vi ikke har funn og boplasser fra mesolitisk tid i umiddelbar nærhet av 

de mesolitiske veideristningene i Hedmark og Oppland (skyldes antagelig i stor ut

strekning manglende undersøkelser), ligger alle innenfor området som har vært ut

nyttet i mesolitisk tid. Lokaliseringen av veideristningene taler derfor ikke imot at 

de kan dateres til mesolitisk tid og at de kulturelt kan knyttes til «Nøstvetkulturen». 

Jeg har stilt opp en modell hvor jeg mener å kunne påvise sesongflytting mellom 

kystområdene ved Oslofjorden og innlandsområdene på Østlandet (Hedmark) i me

solitisk tid. Ved Oslofjorden har vi som nevnt dokumentert fangst på sjødyr som sel, 

småhval, fisk og sjøfugl i« N østvetfasen». Disse ressurser har vært utnyttet vår og som

mer. Om høsten og vinteren har gruppene flyttet inn i innlandet, hvor særlig elg, pelsdyr 

og fiske antas å være utnyttet (Mikkelsen og Nybruget 1975: 103-4). 

Vi skal undersøke om de østnorske veideristningene kan innpasses i en slik årssyklus. 

Jeg tar da utgangspunkt i en tolkning av veideristningene og hva de kan fortelle om 

økonomien til de grupper som har laget ristningene. 

På alle veideristningene i Øst-Norge er hjortedyr, i de fleste tilfelle elg, den figur

kategori som oftest er avbildet. På minst 7 av 13 forekomster utgjør slike dyr eneste 

kategori, når en ser bort fra klart ubestembare figurer (linjer eller linjekombinasjo

ner osv.). Bare 4 av ristningsforekomstene avbilder andre dyr enn elg/hjortedyr el

ler mennesker: Ekeberg, Skogerveien, Åskollen og Møllerstufossen. Det betyr at 

alle ristningene ved kysten (når en ser bort fra Geithus-ristningene) inneholder an

dre dyr enn elg/hjortedyr, mens bare en av innlandsristningene har andre dyr avbil

det. På de tre kystristningene er det avbildet fugl, antagelig svømmefugler. I Sko

gerveien er det avbildet to små tannhvaler (kvitnos eller kvitskjeving) og to fisker, 

antagelig kveite. Disse figurene viser noen av de marine ressurser som trolig er ut-
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nyttet. I Skogerveien er en figur tolket som rev, en annen figur er muligens også et 

pelsdyr. På ristningen ved Møllerstufossen er to figurer tolket som pelsdyr (utbret

tet). Dette skulle være de dyrene som primært må benevnes pelsdyr. 

Vi kan gå ut fra at veideristningene avbilder dyr som det har vært drevet jakt på. 

På ristningene i Skogervien og på Ekeberg er det avbildet figurer som er tolket som 

fangstfeller av tre (sml. Engelstad 1934: 80 flg; 87, Mikkelsen 1973 a) og de er tydelig 

brukttilfangstavelg/hjortedyr. VedristningenepåGeithus,Buskemderdetundersøkt 

to av i alt seks dyregraver (Løken 1972), men dateringen av disse er helt uviss. I svært 

mange tilfelle har jeg kunnet innhente opplysninger om at veideristningene ligger på 

steder som fremdeles er viktige trekkruter for elg. 

Av de østnorske veideristningene er det bare på Skogerveien-ristningen hvor det 

er avbildet fisk. Beliggenheten av de øvrige ristningene ved vann, langs elver, ved fosser 

og innsjøer, kan imidlertid tyde på at fiske må ha vært drevet av de folkene som laget 

veideristningene. Gutorm Gjessing har kommet inn på dette i forbindelse med ristningen 

på Drotten i Fåberg. (Gjessing 1944: 104). Drotten er et kjent notvarp i Lågen, hvor 

det årlig fanges store mengder lågesild og sik. Særlig viktig er lågesildfisket, som her 

foregår i oktober. Not, drivgarn og hov har vært brukt under fisket (Huitfeldt-Kaas 

1917: 43, 70, 93 flg.). Det ser i det hele tatt ut til at fisk har spilt en beskjeden rolle 

i bergkunsten, også på steder som må ha vært gode fiskeplasser (Hagen 1976: 90-92). 

Sammenligner vi de økologiske data veideristningene gir opplysninger om, med min 

modell for økologisk tilpasning i Øst-Norge i mesolitisk tid (spesielt «Nøstvetfasem>), 

finner vi mange overensstemmelser. 

Bortsett fra elg/hjortedyr, er alle hovedkategorier av dyr som er avbildet på ristnings

forekomstenevedkysten-småtannhvaler,fisk,svømmefugler,revogeventuelleandre 

pelsdyr- funnet på Frebergsvik-boplassen i Borre, Vestfold, som kan karakteriseres 

som en« N østvetboplass». Jeg har fremhevet at Frebergsvik er en boplass der aktivi teten 

er svært spesialisert, innrettet i første rekke på utnyttelse av marine ressurser(Mikkelsen 

197 5 a: 129 flg.). Dette kan forklare hvorfor arter som elg, hjort eller annet større land vilt 

ikke er påvist i knokkelmaterialet her. 

Bortsett fra to mulige pelsdyr på ristningsforekomsten ved Møllerstufossen, er det 

utelukkende elg eller andre hjortedyr som er avbildet på innlandets veideristninger 

i Øst-Norge. Dette, sammen med den kjennsgjerning at alle ristningene her ligger ved 

vannogoftevedgodefiskeplasser,gjøratenkanknyttedissesammenmeddenøkonomi 
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som jeg har ment har vært praktisert i innlandet i mesolitisk tid: elgfangst, pelsdyrfangst 

og fiske. 

En del zoologiske data er av betydning for testing av den oppstilte modellen. De eldste 

spor av elg vi foreløpig kjenner i Øst-Norge er, i form av to elggevir, funnet i en myr 

på gården Hov i Løten, Hedmark. De er C14-datert til h.h.v. 6110 ± 160 f. Kr. og 

6570 ± 140 f.Kr. (Henningsmoen 1975). De er ikke bearbeidet og de er ikke funnet 

i noen kontekst som viser tilknytning til samtidig menneskelig aktivitet, men gevirene 

viser i alle fall at elgen eksisterte i det indre av Øst-Norge i mesolitisk tid. Enkeltfunn 

av oldsaker laget av elghorn eller -ben viser også at elgen ble jaktet på, og benyttet 

både til mat og som råmateriale til redskaper i mesolitisk tid i Øst-Norge. I første rekke 

er det her snakk om elghornshakker, som A.W. Brøgger mente kunne gå tilbake til 

«Maglemosetiden» (Brøgger 1938: 127 flg.). 

En elghornshakke, fra Østen, Tingelstad, Hadeland, Oppland (Brøgger 1938, Pl. 

XXVII) er nå blitt datert til 5350 ± 100 f.Kr. (konvensjonell C14-datering). Hakken 

fra Hurumryggen, Svelvik, Buskerud (op.cit.: Pl. XXVI) er av samme type og skriver 

seg derfor også sannsynligvis fra omtrent samme tid. 

Et funn som viser at hjorten (kronhjort) også fantes i Øst-Norge i mesolitisk tid, 

er gjort på Viul, Norderhov, Buskerud (Brøgger 1914; 1938: 128). I en myr, 2-3m dypt 

ble det funnet to kronhjortgevir, 4-5 fullstendige hjortekranierogen hakke av hjortetakk 

med påbegynt skafthull (Brøgger 1914: 58). I tillegg ble det funnet en del fiskeknokler. 

Stedet ligger mellom 120 og 145 m.o.h. (ikke 95 m som oppgitt av Brøgger). Funnet 

er tolket som rester av en mesolitisk boplass (op.cit.). En C14-datering av det største 

hjortegeviret har gitt som resultat 5740 ± 90 f.Kr., og dette bekrefter altså Brøggers 

antagelse. 

De data som her er nevnt, viser at mesolitiske jegere i Øst-Norge drev jakt både 

på elg og hjort i 6. årtusen, samtidig med eller noen hundre år tidligere enn vi med 

sikkerhet kan datere våre østnorske veideristninger. Hjortedyrene på veideristningene 

kan derfor teoretisk avbilde både elg og hjort. 

Gu torm Gjessing har nylig hevdet, spesielt forveidekunsten iN ord-Norge og Trønde

lag, at det ligger «nær å tenke seg at den først og fremst hører inn i virksomheta på 

vinterbuplassene» (Gjessing 1974: 6). I Øst-Norge ligger de fleste veideristningene i 

innlandet, hvor en etter min oppstilte modell skulle ha holdt til høst og vinter. Fore-
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Tabell VI. Kjønnsindikerende attributter på østnorske elgfigurer. 
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~ ~ % ~ % -O..:.::: ~8~ % !:.il ..C·-

l. Skogerveien 14 7 54%· 5 38% l 6 46% 
2. Åskollen 2 l 50% l 50% o l 50% 
3. Ekeberg 10 2 67% o 0% 7 l 33% 
4. Geithus 9 4 100% o 0% 5 o 0% 
5. Glemmestad 6 4 100% l 25% 2 o 0% 
6. Stein 16 4 36% l? 9% 5 7 64% 
7. Drotten 7 4 67% o 0% l? 2 33% 
8. Møllerstufossen 11 9 100% l 14% 4 o 0% 
9. Eidefossen 2 2 100% o 0% o o 0% 

Sum I) 77 37 71% 9 17% 25 17 33% 

I) Prosentverdiene i summen er regnet ut med utgangspunkt i 52 uskadde figurer. 

komstene ved kysten ligger alle ved bunnen av Oslofjorden, ingen er kjent i de ytre 

deler av fjorden. Disse indre fjordområdene kunne eventuelt også tenkes som vin

terboplasser, i tillegg til at innlandsområdene ble brukt (sml. Mikkelsen upublisert). 

Deterflereforholdsomhargjortdetfordelaktigåjaktepåelgenomhøstenogvinteren: 

Dyrene var i godt hold, kalvene var vokst til og de opptrer ofte i større flokker. 

I arkeologisk litteratur har det vært vanlig å tolke elgfigurer med «skjegg» som elg

okser. Imidlertid kan også elgkuer ha slikt «Skjegg», men dette er gjerne mye kor

tere (Wildhagen 1962: 21). Gevir er et sikkert karakteristika på elgokser,- disse fel

les imidlertid om vinteren, oftest i tiden november-januar. Av i alt 37 elgfigurer 

med «skjegg» i Øst-Norge, kan en bare påvise horn på 8-9 av disse, (tabell VI). Det 

kan enten bety at det for det alt overveiende er elgkuer eller oksekalver og ikke 

voksne elgokser som er avbildet, eller det kan være tale om elgokser som er avbil

det i fellingstiden for geviret, altså om vinteren. Hvis den siste tolkningen er riktig, 
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støtter den hypotesen om den årssyklus som inngår i kulturmodellen innenfor 

østnorsk «Nøstvetkultur». 

Videre ser vi av tabell VI at bare 33% (17) av de i alt 52 elg/hjortedyrsfigurer som 

ikke er skadet eller uferdige, er uten «skjegg» og gevir, mens 71% (37) har «Skjegg.» 

Bare 17%(9) av disse har også gevir. Hvis deterriktig at figurermed«skjegg»erelgokser, 

synes det å ha vært drevet en selektiv jakt på disse, mens elgkuer og -kalver har vært 

mindre beskattet. (Dyr uten skjegg og gevir kan også være hjort). Slik selektiv jakt 

kjennes bl.a. fra engelsk Mesolitikum (Star Carr) (Clark 1973: 5). Hvis hypotesen foran 

er riktig, kan vi videre slutte atjegergruppene ved Skogerveien, Åskollen og Stein mu

ligens var mindre selektive, eller at de også avbildet hjort (stor andel av figurer uten 

«skjegg» og gevir) og at jakten på elg også ble drevet utenfor vintersesongen ved Sko

gerveien og Åskollen (stor andel figurer med gevir). Dette siste forhold samsvarer godt 

med den mulige tolkningen at jegergruppene på disse stedene holdt til ved eller nær 

kysten hele året, mens andre grupper flyttet inn i landet om høsten og vinteren. 

Som tidligere nevnt, ligger svært mange av de østnorske veideristningene også i dag 

nær trekkveier for elg. rustningene ved Ekeberg, Åskollen og Skogerveien ligger i dag 

i eller nær nyere bebyggelse, men i alle fall for Skogerveiens vedkommende foreligger 

det opplysninger om at elgen der trekker inn til tettbebyggelsen om vinteren (Hagen 

1976: 20). Ved Geithus trekker elgen over elva, nær ristningene, særlig under jakten 

om høsten (Hohle 1963: 88). Ned mot Mjøsa trekker elgen vinterstid, særlig for å unngå 

større snømengder. Dette har vi opplysninger om både fra Ringsaker og fra vestsiden 

av Mjøsa (op.cit.: 87, 90-91). En kjenner også vintertrekk for elg mot Dokkas dalføre 

(nær Møllerstufossen) (op.cit.: 90). 

Om sommeren holder elgen seg gjerne i høyereliggende områder; den er da som 

regel svært stasjonær og opptrer oftest enkeltvis eller bare sammen med kalvene (Wild

hagen 1962: 17-19, 28-33). Om vinteren opptrer elgen vanligvis i flokker, med opptil 

15-20 eller mer i hver flokk, og disse trekker i innlandet ned mot lavereliggende områder 

(op.cit.). 

Det er grunn til å anta at elgens sesongflyttinger ofte følger tusenårige ruter. En

dringer i klimaet har selvsagt påvirket disse en del. Fra områdene omkring Mjøsa 

har vi data som tyder på at det her var et mildere klima om vinteren i atlantisk tid, 

kanskje så mildt at Mjøsa sjelden eller aldri frøs igjen (Hafsten 1974:42). Det vil i 

tilfelle si at det har vært et gunstig lokalklima omkring Mjøsa vinterstid og at el-
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gens tilbøyelighet til å unngå store snømengder også sannsynligvis har trukket el

gen til disse områdene i atlantisk tid, et område hvor vi finner to av våre antatt me

solitiske veideristningslokaliteter med elgfigurer. 

Ellers kjenner vi til fra senere historisk tid i Norden at elgjakt særlig foregikk på 

ski om vinteren. Da kunne en relativt lett forfølge elgen, få den utkjørt, innhente og 

drepe den (Stigum 1939: 54). En kjenner også til at elg ble fanget i dyregraver vinterstid 

(Mørkved 1962: 252). 

Som en konklusjon på analysene av de data som her er presentert, kan vi hevde 

følgende: 

Innenfor den mesolitiske «Nøstvetkulturem> har jegergrupper flyttet mellom kysten 

(vår -som mer) og innlandet (høst-vinter), enkel te grupper har også sannsynligvis holdt 

til ved det indre av fjordene om vinteren. Disse gruppene laget veideristningene, og 

elgen dominerer på disse. Flertallet av ristningsfigurene ble trolig hugget i de områdene 

der jegergruppene oppholdt seg senhøstes og om vinteren. På vinterstid var det lettest 

og mest gunstig å drive jakt på elg. Muligens har det vært drevet en viss selektiv jakt 

på elgokser. 

Med dette har vi forsøkt å rekonstruere en del av det økologiske og kulturelle miljø 

som flertallet av de østnorske veideristningene mest sannsynlig har tilhørt. Det gjenstår 

å se hvordan veideristningene kan forklares innenfor det religiøse delaspekt av den 

østnorske mesolitiske kulturtradisjon. 

6. VEIDEKUNSTEN SOM RELIGIØST UTTRYKKSMIDDEL 

Religionen i et samfunn er i meget stor utstrekning avhengig av økonomien og den 

sosiale organisasjon. ljegersamfunn slik vi kjenner dem fra senere tid omkring i verden, 

kan vi fåopplysningerom hvilken form for sosial organisasjon som harværtden vanligste 

blant jegere. Dette kan brukes som modell for hvordan forholdene kan tenkes å ha 

vært i Øst-Norge i mesolitisk tid. 

Patrilokale grupper («band») synes å ha vært den vanligste formen for sosial orga

nisasjon blant jegere og samlere (Service 1971, sml. Clark 1975: 21-22). Den er sam

mensatt av et antall kjernefamilier som tilsammen utgjør en folkegruppe på minst 25 

personer. Det er ingen egentlig sosial lagdeling eller spesialisering i slike gru p per( o p. c it.). 
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Lederen for de religiøse seremonier som utføres er enten en av de eldste i gruppen 

eller en sjaman, en som har større evner enn de andre i gruppen innenfor Teligio

nens område (Service 1966: 69-70). 

Kunst i alle former er i slike jegersamfunn religiøs i sin funksjon, enten det er tale 

om «figurativ» eller «ornamenta}» kunst. Kunsten er nært knyttet til myte, rite, se

remonier,sangogdans,altaspekteravdenreligiøsesidenavenkultur. Gjennom kunsten 

søker jegeren å kontrollere naturen og samfunnet ved hjelp av rituelle overnaturlige 

midler (op.cit.: 77). Ofte er det sjamanen som i kraft av seremonimester også er «kunst

neren» i jegersamfunnet. 

Gutorm Gjessing(1945: 311 flg.) harforsøktåsedennorske veidekunsten i forbindelse 

med sjaman -funksjonen; en kjenner flere eksempler på at veidekunst og sjaman -funk

sjonen forekommer sammen. Særlig skulle dette gjelde den mer skjematiserte østnorske 

veidekunsten (op.cit.; sml. Hagen 1969: 98, 1976: 149 flg.). 

Det har vært en del diskutert om bergkunsten er uttrykk for riter, magiske ut

trykksmiddel eller myteframstillinger, og om veideristningene skal oppfattes som ut

trykk for lokke- og jaktmagi eller som fruktbarhetsmagi (Engelstad 1934: 91 flg.; 

Gjessing 1945: 296 flg.; Hagen 1969: 97 flg.; 1976: 135 flg.; Mandt Larsen 1972: 126 

fig.). Stort sett har en i senere tid forsøkt å vise at det ikke behøver å være noen 

motsetninger mellom disse synspunktene. Dyrefigurene ble hugget for å opprett

holde forbindelsen mellom menneskene og det overnaturlige, og for å sikre konti

nuiteten i samfunnet. 

Totemisme forekommer ofte i jegergrupper, dvs. at gruppen anser seg knyttet til 

eller å nedstamme fra spesielle planter eller dyrearter. Forbindelsene gir seg rituelt til 

kjenne, og dette har til hensikt å fremme bestanden av arten (Service 1966: 69). Vi 

kan ikke helt utelukke at f.eks. elgen har vært et totemdyr i østnorsk mesolitikum 

(sml. Gjessing 1945: 318). 

Et karakteristisk trekk, særlig i den østnorske veidekunsten, er gjengivelsen av visse 

anatomiske trekk ved de avbildete dyrene. For bedre å kunne tolke hvilke indre organer 

som er avbildet, gjengis i fig. 28 en plansje over elgens anatomi. 

Det er bemerkelsesverdig hvor mange av disse trekkene vi finner igjen i våre elg

ristningsfigurer. Deler av skJelettet er vanligst å gjengi, særlig ribbenene: i form av ver

tikale linjer i buken. Ellers synes ryggsøylen å være gjengitt (fig. 5,1; 7; 9), i ett tilfelle 

muligens også bogbladet (fig. 5,1). Ellers er den s.k. «livslinjen og hjertet» hyppig 
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Fig. 28. Elgens anatomi og indre organer. Etter Henning og Søi/en 1970. 

avbildet: en linje som går fra hodet av dyret til en sirkel eller oval foran i buken. 

Det har vært en del diskutert hva disse detaljene egentlig avbilder (f.eks. Engelstad 

1932: 41, 1934). Ser vi på fig. 28, kan «livslinjen» avbilde både spiserør, luftrør, hals

pulsåre og halsvene, mens runde figurer foran i buken kan gjengi både lunger og 

hjerte. Noen figurer (fig. 2; 5) har to ovaler eller andre utforminger foran i buken 

som må tolkes som h.h.v. hjerte og lunger. I de fleste andre tilfelle der det bare er en 

oval eller sirkel, tyder form, størrelse og plasering i buken på at det er tale om hjer

te, og «livslinjen» bør da tolkes som halspulsåre eller -vene. På flere elgfigurer er det 

gjengitt en sirkel, oval eller spirallignende figur i bakre halvdel av dyrebuken. Dette 

er gjerne tolket som mavesekk og tarmer (Engelstad 1934: 84). Tydeligst kommer 

dette fram på den store elgen fra Åskollen (fig. 5,1), men også i Skogerveien, på 

Ekeberg, ved Stein og Møllerstufossen finnes det elgfigurer hvor mavesekk eller 

tarmer sannsynligvis er gjengitt. Markering av nyrer er trolig gjengitt på elgfigurer 

på Geithus (fig. 7; 8, 1-2), muligens også på den store elgen fra Åskollen. 

Også andre dyrefigurer enn elg har kroppsdekor som må gjengi anatomiske detaljer. 

I Skogerveien har figuren tolket som rev (fig. 2,31) markering av hjerte og «livslinje». 

De to fiskene der viser en markering av skjelettet (fig. 3,3-4). Kroppsmønsteret på de 

to hvalene (fig. 2, 15 og 3,1) er det vanskeligere å forklare anatomisk. I denne sam

menheng vil jeg også nevne de to figurene ved Møllerstufossen, som bør tolkes 
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som pelsdyr, muligens er det selve den avflådde pelsen som er avbildet (fig. 

25,8-9). 

Foruten at disse detaljene ved veideristningsfigurene forteller omjegernes inngående 

kjennskaper til dyrenes anatomi, er de vitnesbyrd om de religiøse forestillinger de har 

hatt. 

Anders Hagen har behandlet inngående skjelettmagiens betydning i flere jegersam

funn (Hagen 1969: 101 flg.). Knoklene av et felt dyr måtte ikke ødelegges, men tas 

hånd om, og ofte ble de gravd ned. Hensikten var å sikre jakten, avverge farer og bevare 

viltmengden (op.cit.). Lignende forestillinger har trolig gjort seg gjeldende når det er 

tale om hjertet og blodårene (sml. Gjessing 1945: 287 flg., 310 flg.). Blant australiere 

var det vanlig å knytte livskraften til nyrene (Sørensen 197 5: 7). A vbilding av dyreskinn 

som uttrykk for offermagi er omtalt av Hagen (1969: 103 flg.). Alle disse elementene 

som vi fipner på de østnorske veideristningene, har trolig vært laget for å gjøre dyra 

mer levende, enten det primært var for å opprettholde bestanden eller det var for å 

sikre seg utkomme,-noen motsetning mellom dette var det imidlertid neppe.-Nærmere 

er det foreløpig vanskelig å komme steinalderjegerens religiøse forestillinger. 

Det antas at veideristningene ble hugget inn på spesielt hellige steder, f.eks. ved 

fosser, stup og store steiner, antagelig på de tider av året dajegergruppene var samlet 

(Gjessing 1945: 313, Hagen 1976: 140), i Øst-Norge da helst om høsten eller vinteren. 

Vi kan da tenke oss at det var sjamanen som utførte selve huggingen, i tilknytning 

til rituell kultus og seremonier. 

Det har vært hevdet at bildenes plasering i terrenget ikke har vært betinget av noe 

ønskeomålokkeviltetnettoppdit(Gjessing1936:138flg.).Omikkealleveideristningene 

nødvendigvis ligger ved selve jaktplassene, så viser i alle fall trekk veiene for elg at rist

ningene trolig har ligget nær disse plassene. Ved Geithus kan den lokale topografien, 

ristingen es plassering og elggravene like ved, tyde på at veideristningene ble lagt ganske 

nær jaktstedet. 

Summary 
Eastern N01wegian Hunters' Rock Carvings- Chronology and eco-eu/tura/ milieu 

The author attempts to establish a theoretical basis for dating the eastern Norwegian 

hun ters' rock carvings, in order to relate them to the contemporaneous archaeological 

and ecological milieu. 
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9 hunters' rock carving localities are known in eastern Norway, comprising a total 

of 13 groups and 121 figures: all of these are described and illustrated in the article. 

6 of the groups had not been published previously. Eiks dominate the carvings eve

rywhere: apart from two fur-bearing animals, eiks are the only animals depicted on 

the inland carvings. The carvings in the coastal areas (Drammen and Oslo) also contain 

small whales, fish, web-footed birds, fur-bearing animals, as well as footprints of eiks, 

hunters' tramps, human figures and other figures less easily identified. An important 

feature of all the inland carvings is the fact that they lie near water, either right down 

by the shore of a lake (Mjøsa) or by rivers, water-falls or rapids. 

A stylistic-typological analysis of the figures of eiks from the eastern Norwegian 

hun ters' rock carvings is intended to provide a basis for establishing which of these 

are so similar that they are likely to be contemporaneous. The analysis yielded the 

following result: the fourcoastallocalities of carvings-Skogerveien, Åskollen, Ekeberg 

andGeithus-mustbefairlycontemporaneous,belongingtothesameculturaltradition. 

Of the inland groups, Stein, Glemmestad and Møllerstufossen would appear to be 

roughly contemporaneous with the coastal carvings, while those at Drotten and Ei

defossen clearly differ from the coastal groups. It is, however, impossible to be cer

tain whether they should be ascribed to a different period of time, or to a different 

cultural tradition. 

Because of the stylistic similarity, from which o ne may deduce contemporaneity 

and cultural contact between theartofthe inlanddistrictsand thatofthecoastal districts, 

it seems reasonable to assume that on the coast, as in the inland districts, it was common 

for the hunters' rock carvings to be placed near the water's edge. Assuming this to 

be correct, we can date the hunters' rock carvings by the coast (the Oslo Fiord) from 

their height above the present sea-level: in otherwords the y mustdate from the Atlantic 

period, from the time between c. 5500 and 4000 B.C. And the same date must then 

be applied to the three inland localities whose carvings are stylistically so very similar 

to the coastal carvings. 

The milieu by the Oslo Fiord and in the inland districts of eastern Norway at this 

time is connected with the «Nøstvet culture». By the coast, the Nøstvet finds occur 

at the same level as the hunters' rock carvings. From the inland areas (Hedmark and 

Oppland), the author cites the finds which can be dated to the Mesolithic period as 

such as well as those connected with the «Nøstvet culture». On the whole, we find 
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agreement between the distribution of the hun ters' rock carvings and the Nøstvet type 

fin ds in eastern Norway, although the latter are much more widely spread. 

The distribution of the animals depicted on the hun ters' rock c arvings shows el ose 

agreement with what is known or assumed about hunting and trapping by the coast 

and in the inland districts during the Atlantic period. By the coast, the most important 

forms were hun ting at sea, fishing and bird-catching in the spring and summer; inland, 

elk-hunting, trapping of fur-bearing animals and fishing in autumn and winter pre

dominated. Some of the groups of hunters moved inland during the latter seasons, 

others migrated to the heads of the fiords. The fact that so many of the elk-figures 

on the carvings are equipped with a «beard», but lack antlers, suggests that elk 

hunting was selective, that the prey were elk oxen, to be hunted in winter. Moreover, 

the situation of the hunters' rock carvings suggests that they, too, were probably 

made in winter. In conclusion, the author attempts to indicate the function of the 

hunters' rock carvings as a religious means of expression in a hunting and gathe

ring society. He suggests a shaman function and totemism as possible explanations 

of certain features of the hunters' carvings. He also discusses, and attempts to ex

plain, the great number of anatomical details shown on the hunters' animal rock fi

gures. 
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- Om avguder, utdødde bevingete dyr og andre arkeologiske merkverdigheter. 

1962, s. 191-
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177-

- Nyoppdagete helleristninger ved Begby i Borge (Østfold). 1945, s. 99-
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Jonsson, Birgitta: Gravfeltet på Gjeite ved Levanger. 1973, s. 133-
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- To ny-oppdagede labyrinter i Øst-Finnmark. 1961, s. 89-
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Brøgger, Niels Chr.: Frøya-dyrkelse og seid. 1951, s. 39-
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Fett, Per: Gardsmatrikkel og forhistorie. 1948, s. 57-
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- Henrik Bergh, 1879-1952. 1953, s. 5-
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- Norwegian Archaeological Review. 1968, s. 155-
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1974, s. 68-

Marstrander, Sverre: Norsk arkeologisk litteratur 1936-37. 1937, s. 221 
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217 



- Arkeologiens vei. 1973, s. IX-
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149-
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- 1975, s. V-

Arkeologiske merkverdigheter 1962, s. 191-

Arkeologiske problemstillinger 1970, s. 111-

Ark(?ologmedaljer; nordiske 1955, s. 147-

Asker, Akers~us 

- 1937' s. 154-

- 1964, s. 129-

- 1968, s. 148-

Askerhaugene 1937, s. 154-

Askeurne, etruskisk 1966, s. 5-

Aust-Agder 1947, s. 141-

- 1951, 99-

- 1976, s. 00-

Avaldsnes, Karmøy 1937, s. 162-

Avaldsnesjunnet 1964, s. 5..,.. 

Bakke, Vest-Agder 1944, ~: 131-

Bardal/ Beitstad 1963, s. 181-

Be.folkningsjordeling 1973, s. 1-

Begby, Borge (Øsifold) 1945, s. 99-

Beiarn, Nordland 1942, s. 75-

- 1967, s. 99-

Beinholk 1963, s. 169-

Beinkammer 1944, s. !51-

Beistad, Nord-Trøndelag 1963, s. 181-

Bergen 1974, s. 10-

Bergh, Henrik 1953, s. 5-

Bergkunst 1975, s. 95-

Bergskurd 1941, s. 29-

Bevæpning 1966, s. 97-

Bill(!dstein 1944, s. 83-

Billedvev 1940, s. 85-

Bjørnegrav 1940, s. 153-
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Bjørntvet i Solum 1936, s. 160-

Bjørntvethaugen i Solum 1937, s. 160-

Blindern, Oslo 1963, s. l73-

Blodrefilll95l, s. 71-

Boplass, steinalder 1942, s. 49-

- eldre steinalder 1937, s. 29-

- eldre steinalder 1976, s. 00-

- yngre steinalder 1963, s. 159-

- yngre steinalder 1972, s. 5-

- bronsealder 1970, s. 25-

- bronsealder 1972, s. 5-

- norrøn 1971, s. 105-

Boplass-kultur 1948, s. 89-

Borge, Øs({ old 1945, s. 99-

- 1951' s. 115-

- 1951' s. 157-

- 1954,s. 51-

Borrehaugene 1937, s. !56-

Bosetning, Borge-feltet 1951, s. 184-

- Komsakulturen 1964, s. 117-

- Rogaland 1954, s. l-

Bosetningshistorie 1962, s. 179-

Bosetningsmønster 1976, s. DO-

Botaniske betingelser, Sør-Norge 1972, s. 131-

Bristein- Hvaler 1970, s. 5-

Broderiverksted, trøndersk 1953, s. 79-

Bronsealder 1939, s. 55-

- 1944, s. 15-

- boplass 1970, s. 25-

- 1972, s. 5-

- europeiske impulser 1954, s. 97-

- helleristninger 1941, s. 29-

- jordbruk og bergskurd 1941, s. 29-
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- kulturhistorie 1955, s. 9-

- kultus 1943, s. 5-

- tres/qærerkunst 1967, s. 5-

- Troms 1966, s. 61-

- votiv/unn 1961, s. 23-

Bronseskåler 1967, s. 47-

Bronseteknikken 1954, s. 125-

Brotnuhaugen, Ullensaker 1937, s. 153-

Brudgomskniv 1950, s. I-

Brunlanes, Vestfold 1975, s. li
Bryggen i Bergen 1963, s. 5-

- 1974, s. lO-

Brød 1956, s. 157-

Brødremen, Eidsberg, Østfold 1937, s. !53-

Brøgger, A. W. 1944, s. 5-

- 1953, s. V-

Brøndsted: Danmarks O/tid, anm. 1960, s. 139-

Buskerud 1957, s. !59-

Bygdeborger 1942, s. 1-

Bygdekunst 1943, s. 145-

Bygdesentrum, nordnorsk 1962, s. 179-

Bygland, Morgeda/1962, s. 25-

Bygningsrester, Kaupang 1969, s. 41-

Bykle, Aust-Agder 1947, s. 141-

- 1976, s. 00-

Bærum, vestre, Akershus 1937, s. 154-

Bø, Avaldsnes 1937, s. 162-

Bø-junnet, Steigen 1959, s. 29-

Bøe, Johannes 1971, s. 5-

Bømlo 1964, s. 39-

Båtgrav 1945, s. 163-

Båsmyr 1958, s. l 03-

Canada 1971, s. 105-
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Clontat:f 1951, s. I

Danmark 1950, s. 63-

- 1951' s. 15-
- 1952,s. 307-

- 1960, s. 139-

Datering 1963, s. 119-

Dendrokronologi 1944, s. 231-

Dionysos 1958, s. 1-

Disenfunnet, Østre Aker 1946, s. 199-

Disen-haugen, Vang, Hedmark 1937, s. 152-

Dolktid (senneolitisk tid) 1948, s. 89-

Dovre 1937, s. 197-

Drakt 1947, s. 1-

Drak(funn 1974, s. 39-

Draktskikk 1944, s. 283-

Drakttradisjon 1974, s. 39-

Drikkehorn, ang/o-nordiske 1939, s. 115-

- norske 1959, s. 87-

Drikkehornet «Lykkehornet» 1973, s. 29-

- «Sløkkefri» 1953, s. 279-

Dynna-haugen, Hadeland 1937, s. !54-

Dyregraver 1972, s. 115-

Dyrehodedolk 1955. s. l-

Durer, A/brecht 1937, s. 7-

Dyssetid 1946, s. 199-

Egge, SteinkJer 1963, s. 141-

Eidanger, Telemark 1946, s. 95-

- 1965, s. 83-

- 1965, s. 113-

Eidsberg, Østfold 1937, s. 153-

Eidsvo!!, Akershus 1937, s. !53-

Eike (stokkebåt) 1941, s. 51-

Einang, Vestre Slidre, Valdres 1938, s. 111-
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Einangsteinen 1971, s. li-

Eldre jernalder, nausttuft 1976, s. 29-

Elghornøks 1938, s. 121-

Ellejrøysa, Giske 1942, s. 186-

Eltdalen, Hedmark 1972, s. 195-

Engelstad, Eivind S. 1968, s. 5-

Enøyet gud 1948, s. 31-

Etnogenetikk 1965, s. 191-

Etnografi, arkeologi og 1951, s. 215-

Etruskisk askeurne 1966, s. 5-

Evebø, Nordfjord 1967, s. 143-

Eyja.fjord, Island 1953, s. 43-

Fangstboplass 1965, s. 83-

Fangstliv 1971, s. 89-

Fangstmannsgrav 1969, s. 139-

Farmannshaugen, Sem 1937, s. 158-

Fet, Akershus 1937, s. 153-

Fett, Harry 1962, s. 5-

Fingalshulen, Gravvik 1965, s. 147-

Finnland 1940, s. 131-

Finnmark 1938, s. 145-

- 1955, s. 1-

- 1961, s. 89-

- 1968, s. 57-

Fjellbygd, jernproduksjon 1972, s. 83-

Fjellgård, jernalder 1976, s. 79-

Fjellstuetufter 1944, s. 183-

Folketro, lappisk 1940, s. 153-

Folkevandringsstilen 1942, s. 149-

- 1963, s. 55-

Folkevandringstid, bevæpning 1966, s. 97-

- bosetning 1954, s. 1-

- ekspansjon 1955, s. 73-
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- gullskatter 1956, s. 97-

- kunst 1943, s. 42-

- land-gårder 1944, s. 73-

- Norden 1972, s. 168-

- Sostelid 1951, s. 99-

Fornminner 1971, s. 89-

Fortidsminnesmerkeforeningen 1944, s. 7-

Freberg, Sandar 1958, s. 103-

Fredningsarbeid 1965, s. 39-

Frøya-dyrkelsen 1951, s. 39-

Furnes, Hedmark 1944, s. 121-

Færing 1959, s. 57-

Færvollane, Haram 1944, s. 151-

Garnsøkk 1950, s. 35-

Geithidleren, Kvinnherad 1940, s. 145-

Germanskjernalder 1949, s. 1-

Gilefunnene 1955, s. 49-

Giske, Møre og Romsdall942, s. 176-, 177-, 180-, 185-, 186-

Glassbegre 1968, s. 85-

Glassmaterialet, Kaupang 1969, s. 119-

Godøya, Giske 1942, s. 176-

Gokstadhaugen 1937, s. 158-

- 1959, s. 139-

Gokstadhøvdingen 1958, s. 175-

Gokstadskipet 1958, s. 165-

- båter 1940, s. 125-

- færingen 1959, s. 57-

- gravkammer 1937, s. 84-

Gofiforth-korset 1958, s. 203-

Gran, Hadeland 1949, s. 17-

Grasvinne 1959, s. Ill-
Gravfeltet, Egge, Stein/ger 1963, s. 141-

- Gjeite, Levanger 1973, s. 133-
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- Vang prestegård, Oppda/1963, s. 167-

Grav.flokker 1944, s. 151-

Gravform 1968, s. 47-

Gravkamre 1937, s. 75-

Gravmonumenter, østnorske 1955, s. 121-

Gravrøyser, Mølen 1975, s. li

Gravskikk, vikingebygder 1946, s. 161-

Gravvik, Nord-Trøndelag 1965, s. 147-

Grekerne, innvandring 1954, s. 211-

Grieg, Sigurd 1974, s. 5-

Gripedyrstilen 1964, s. 89-

Grønhaug, Karmøy 1937, s. 162-

Gudbrandsdalen, Oppland 1937, s. 152-

- 1940, s. 41-

- 1950, s. 35-

- 1955,s. 89-

- 1969, s. 201-

Gudbrandshaugen, Hundorp 1937, s. 152-

Gudbrandsætten 1961, s. li l-

Gudebilder 1954, s. 157-

Gullalder 1937, s. 174-

Gullbrakteater 1943, s. 22-

Gul(funn 1944, s. 131-

Gullgubbene 1967, s. 163-

Gullhaug, Hunn-feltet, Borge 1951, s. !57-

Gullskatter 1956, s. 97-

Gullsmedteknisk vurdering, Hunn-feltet, Borge 1951, s. 204-

Gustafson, Gabriel 1965, s. 5-

Gustaf VI Ado(f, konge av Sverige 1973, s. V

Gå/ås-stolen 1938, s. 99-

Gårdsanlegg, Ytre Moa 1965, s. 121-

Gårdshauger, Nord-Norge 1966, s. 25-

Gårdsmatrikke/1948, s. 57-
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Hadeland, Oppland 1937, s. !54-

Halden-distriktet 1942, s. 49-

Halvdanshaugen, Ringerike 1937, s. 159-

Hamarhus, Hedmark 1956, s. 157-

Hande/1965, s. 167-

Handelsproblemer, nordnorske 1939, s. 37-

Harald Hårfagres grav 1937, s. 163-

Haraldshaugen, Hubred, Vang 1937, s. !52-

Haram, Sunnmøre 1944, s. 151-

H ard anger, Horda/and 1940, s. 145-

- 1966, s. 77-

Hardangervidda 1971, s. 89-

- 1972, s. 115-

Hauglid, Roar: Norske stavkirker, anm. 1970, s. 163-

Haukelifjell, Telemark 1965, s. 201-

Heddal, Telemark 1974, s. 117-

Hedmark 1937, s. 152-

- 1938, s 83-

- 1944, s. 121-

- 1946, s. 1-

- 1950, s. 87-

- 1956, s. 157-

- 1962, s. 176-

- 1972, s. 195-

Heigård, Sostelid 1951, s. 99-

H elgeån 1940, s. 6-

Helgø, Miilaren 1958, s. 141-

H ellemaling 1940, s. 145-

- 1965, s. 147-

Heller, Håøya 1946, s. 95-

Helleristninger, Bardal, Beitstad 1963, s. 181-

H e/leristninger, Begby, Borge 1945, s. 99-

Helleristninger, Blindern, 1963, s. 173-
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Helleristninger, forskningshistorie 1975, s. 61-

Hel/eristninger, Hardanger 1966, s. 77-

Herlaugshaugen, Leka 1937, s. 167-

Hesten i kunst og kultus 1943, s. 5-

Hinsch, Erik 1958, s. V-

Hinsch, Erik, bibliografi 1945-58 1958, s. v

Herja-haugen, Eidsvol/1937, s. !53-

Hjerkinn, Oppland 1944, s. 215-

Hol/and 1939, s. 115-

Holmevatn, Haukeli.f}el/1965, s. 201-

Hon-skatten 1968, s. 111-

Hordaland 1940, s. 145-

- 1963, s. 159-

- 1964, s. 39-

Hougen, Bjørn 1971, s. VII

- 1976, s. 5-
Hubred, Vang 1937, s. !52-

Hundorp, Gudbrandsdalen 1937, s. 152-

- 1961, s. 111-

Hunn i Borge, gravningsresultater 1951, s. 115-

- foreløpig melding 1954, s. 51-

Hurum-ryggen 1938, s. 121-

Hus, norrøne 1942, s. 109-

Husebyhaugene, Lier 1937, s. !59-

Hustufter 1970, s. 47-

- 1970, s. 25-

- 1974, s. 68-

Hvaler, Østfold 1970, s. 5-

H øgfjellsristninger 1944, s. 169-

Høgnipen-funnene 1963, s. 177-

Høyjjel/, sørnorsk 1976, s. 129-

Håkon den godes grav 1937, s. 164-

Håkons hal/1944, s. 29-
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Hå/and, ødegård I944, s. 73-

Håøya, Eidanger I946, s. 95-

Ikonogra.fi I967, s. I9-

lmport, Nordensjernalder I956, s. 7I

- vest-europeisk I962, s. I23-

lndokina I958, s. I-

Innvandringshistorie, Norges I963, s. I77-

lrish annals, fragments I939, s. I-

Island I937, s. 205-

- I953, s. 43-

ltalia I962, s. 9-

Jaktranse!I958, s. I75-

Jellingesti!I963, s. I69-

Jernalder, Bykle I976, s. 79-

- grav, trøndersk I946, s. I77-

- Norden I956, s. 7I-

- nordnorsk I939, s. 37-

- Rogaland I939, s. 55-

- sverd I943, s. I65-

Jernbarre I949, s. 25-

Jernbrenning I940, s. 4I-

Jernnagler I975, s. 11-
Jernproduserende fjellbygd I972, s. 83-

Jordbruk, bronsealder I94I, s. 29-

- Nord-Norge I975, s. I7I

Jordbrukskultur I958, s. 5I

Jordbrukspionerer I960, s. I

Jordbruksristninger, Øs(fold I948, s. 63-

Jordbunnfiforhold I973, s. I-

Jylland, Danmark I950, s. 63-

- I952, s. 307-

Jæren, Rogaland I938, s. I5I

Karlebotn, Finnmark I955, s. I-
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Karmsundet, Rogaland 1942, s. 175-

Karmøy, Rogaland 1937, s. 162-

Kasin-graven, Hedda/1974, s. 117-

Kaupangen, Veøy 1954, s. 69-

Kaupangundersøke/sen, Tjølling 1960, s. 43-

- 1969, s. 5-

Keiserinnestatue 1962, s. 9-

Keltertid 1967, s. 123-

- hustufter 1970, s. 47-

- klebersteinsbrudd 1969, s. 201-

- ka/groper 1972, s. !54-

Keramikk, S/uppan 1965, s. 113-

Khazar-.festningen Sarke/1955, s. 99-

Kiev 1965, s. 61-

Kister, norske 1944, s. 223-

K/ebersteinsbrudd, keltertid 1969, s. 201-

Kolgroper 1972, s. 154-

Komsakulturen 1964, s. 117-

Konge/ige byer i Østen 1952, s. 307-

Kongespei/et 1956, s. 141-

Kongevalget 1937, s. 173-

Kongshaugen, Gokstad, Saudar 1945, s. 163-

- Namdalen 1937, s. 169-

Kongshauger 1937, s. 148-

Korn 1956, s. !57-

Korndyrking 1951, s. IS-

Kristen symbolikk 1958, s. 203-

Kultus, hesten i kunst og 1943, s. 5-

Kvartærgeo/ogi, betingelser 1972, s. 131-

Kvikne, Gudbrandsdalen 1955, s. 89-

- 1969,s. 201-

Kvinnedrakt 1945, s. 143-

- 1975, s. 197-
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Kvinnherad, Horda/and 1940, s. 145-

Kviteseid, Telemark 1949, s. 31-

Kårstad, Nordfjord 1973, s. 103-

Labyrinter 1961, s. 89-

Landsknektdolk 1950, s. 1-

L'Anse aux Meadows 1971, s. 105-

Lappiskfolketro 1940, s. 153-

Leden 1942, s. 175-

Leirkarmaterialet, Kaupang 1969, s. 97-

Leka, Nord-Trøndelag 1937, s. 167-

Leksaren, Varhaug 1938, s. 151-

Lerwick, Shetland 1951, s. 65-

Levanger, Nord-Trøndelag 1973, s. 133-

Lier, Buskerud 1937, s 159-

Lista, Vest-Agder 1950, s. 63-

Litteraturhenvisninger: Se: Norsk arkeologi, bibliografi. 

Liineburg, Vest-Tyskland 1939, s. 99-

Lundevalportalen 1949, s. 31-

Lunner, Oppland 1954, s. 125-

Luster, Sogn 1944, s. 169-

Lykkehornet 1973, s. 29-

Magnus tårn 1944, s. 29-

Malte veggbilder, Arsand-helleren 1940, s. 145-

Mannsdrakt 1938, s. 27-

Meberg, Lista 1950, s. 63-

Mediterran skulptur 1967, s. 147-

Mellomneolitisk tid 1946, s. 199-

Merovingertid, bevæpning 1966, s. 97-

- problemer, finsk og svensk litt. 1940, s. 131-

- hestekultus 1943, s. 57-

- Norden 1972, s. 168-

- sti/historie 1944, s. 137-

Metallurgi 1958, s. 75-
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Metodiske problemer 1946, s. 123-

Middelalder, broderiverksted 1953, s. 79-

- bronseskåler 1967, s. 47-

- drakt 1974, s. 39-

- drikkehorn 1959, s. 87-

- gravmonumenter 1955, s. 121-

- ikonogra.fi 1967, s. 19-

- kunstverk/ra Liineburg 1939, s. 99-

- nordnorsk mannsdrakt 1938, s. 27-

- Sjøvollenskipet 1964, s. 129-

- 1968, s. 148-

- stå/huer 1942, s. 75-

- treskulpturer 1939, s. 99-

- vestlandsk 1972, s. 212-

Misvær, Nordland 1970, s. 97-

Mjeltehaugen, Giske 1942, s. 177-

Mjøstraktene 1958, s. 51-

Molde, Romsda/1937, s. 29-

Morgedal, Telemark 1962, s. 25-

Mortensnes, Varanged]orden 1968, s. 57-

Mynter, angelsaksiske 1962, s. 81-

- datering 1960, s. 69-

- Hjerkinn 1944, s. 215-

Miilaren, Sverige 1958, s. 141-

Mære kirke, Nord-Trøndelag 1967, s. 163-

Møarufell-tilene, Eyjaf)ord 1953, s. 43-
Mølen, Brunlanes 1975, s. 11-
Møllebakken-haugen, Tønsberg 1937, s. 159-

Møre og Romsda/1937, s. 29-

- 1942, s. 175-77 

- 1942, s. 180-

- 1942, s. 185-87 

- 1949,s. 55-

16 
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- 1954, s. 69-

- 1954,s. 89-

- 1962, s. 123-

Mørekysten 1948, s. 89-

Møsstrond, Telemark 1972, s. 83-

Namdalen, Nord-Trøndelag 1937, s. 169-

Nausttujter 1976, s. 29-

Nesland, Telemark 1960, s. 119-

Newfoundland, Canada 1971, s. 105-

Nicolaysen, antikvar Nicolay 1976, s. 11 

Nord-Norge, gårdshauger 1966, s. 25-

- jordbruk 1975, s. 171-

- romertid 1959, s. 1-

- veideristninger 1938, s. 137-

- yngre steinalder 1941, s. 7 5-

Nordnorsk, bosetningshistorie 1962, s. 179-

- mannsdrakt 1938, s. 27-

Nordnorske handelsproblemer 1939, s. 37-

Nord-Trøndelag 1937, s. 166-

- 1940, s. 20-

- 1945, s. 143-

- 1957,s.137-

- 1963, s. 141-

- 1963, s. 181-

- 1965, s. 147-

- 1967' s. 163-
- 1973, s. 133-

Norden, vikingetiden 1945, s. 143-

Nordef?fjelske Norge, bygdeborger 1942, s. 1-

- gammel rettspleie 1944, s. 57-

Norc{fjord, Sogn og Fjordane 1967, s. 143-

- 1973, s. 103-

N ordhordland, Horda/and 1963, s. 159-
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Nordiskjorhistorie, vognen 1964, s. 63-

Nordland 1938, s. 27-

- 1942, s. 75-

- 1959, s. 29-

- 1963,s. 83-

- 1967, s. 99-

- 1970, s. 107-

Nore stavkirke, Telemark 1945, s. 119-

Norge, folkevandringstid 1956, s. 97-

Norrøn boplass 1971, s. lOS-

Norrøne hus 1942, s. 109-

Norsk arkeologi, bibliografier 1936-57 i årg. 1937-1958 

Norsk arkeologisk bibliografi 1956-1963 i årg. 1964, s. 133-

Norsk arkeologi, historie 1954, s. 29-

Norsk Arkeologisk Selskap, 25 år 1961, s. V

Norske drikkehorn 1959, s. 87-

Nmwegian archaeological review 1968, s. 155-

0gna, Rogaland 1970, s. 25-

0laf the White 1939, s. I-

Oppdal, Sør-Trøndelag 1963, s. 167-

0ppland 1937, s. 154-

- 1937' s. 197-
- 1940, s. 41-

- 1944, s. 83-

- 1944, s. 215-

- 1950, s. 35-

- 1954, s. 125-

- 1955, s. 49-

- 1955,s. 89-

- 1965, s. 61-

- 1969, s. 201-

- 1974, s. 137-

0rknøyene 1973, s. 77-
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Ormegarden 1949, s. 77-

0sebergdronningens grav 1937, s. 137-

0sebergfunnet, billedvev 1940, s. 85-

0seberggraven, haugbrottet 1945, s. 1-

0seberghaugen 1937, s. !57-

0sebergskipet, gravkamre! 1937, s. 75-

0sebergskoene 1959, s. 71-

0shauqen, Ulstein 1942, s. 187-

0slo 1946, s. 199-

- 1958, s. 51-

- 1963, s. 173-

Pavebrev, 1100-tallet 1953, s. 87-

Pengedepoter, jernbarrer 1949, s. 25-

Perlehaugen, Hunn i Borge 1951, s. 162-

Pilespisser 1937, s. 197-

Pollenanalyse 1945, s. 45-

- 1958,s. 51-

- 1974, s. 137-

- 1975, s. 171-

Portalsymbolikk 1970, s. 73-

Postglasial tid 1972, s. 131-

Radiocarbon-metoden 1963, s. 119-

Radøy, Hordaland 1963, s. !59-

Ragnarokk i kristen symbolikk 1958, s. 203-

Raknehaugen, Ullensaker 1937, s. 137-

- 1941, s. 1-

Ramsvikneset, Radøy 1963, s. !59-

Redskaper, horn og ben 1938, s. 145-
Religion 1946, s. 161-

Religionshistorie, vikingetid 1950, s. 49-

Rettspleie, Norden.fjelske Norge 1944, s. 57-

Rhindalen, Vest-Tyskland 1968, s. 7-

Ridderhaugen, Fet 1937, s. 137-
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Ringerike 1937, s. 154-

- 1937,s. 159-

Ringhaugen, Hunn i Borge 1951, s. 126-

Ringsaker, Hedmark 1937, s. !51-

Robåtens historie 1951, s. 51-

Rogaland 1937, s. 137-

- 1938, s. 151-

- 1939, s. 55-

- 1942, s. 175-

- 1944, s. 73-

- 1954, s. 1-

- 1955, s. 73-

- 1970,s. 47-

Rolvsøyætten 1937, s. 160-

Roma, Italia 1962, s. 9-

Romerike, Akershus 1937, s. !50-

Romertid, gravanlegg 1954, s. 51-

- Bø, Steigen 1959, s. 29-

- gravfunn 1959, s. 1-

- 1961, s. 51-

- 1967' s. 123-
Rousay, Orknøyene 1973, s. 77-

Runeinnskrifter, eldre alfabet 1952, s. 1-

Runekjevle, Bryggen 1974, s. 10-

Runespenne, Bratsberg 1937, s. 53-

Runestein, Einang 1938, s. l l l-

Runer, Bryggen 1963, s. 5-

- Kårstad-ristningen 1973, s. 103-

Ryfylke, RoBaland 1944, s. 73-

Rygh, Oluf 1974, s. 26-

Rygge, Øsifold 1937, s. 161-

Røst kirke, Nordland 1963, s. 83-
Sagn 1971, s. 89-

245 



Salhushaugen, Karmøy 1937, s. I62-

Samferdsell965, s. 167-

Samjundsforhold, vikingetid 1938, s. 83-

Sandar, Vestfold 1945, s. 163-

- 1958, s. 103-

Seid 1951, s. 39-

Selbu, Sør- Trøndelag 1946, s. 177-

Sem, Vestfold 1937, s. 156-

Senglasial tid 1972, s. 131-

Senneolitisk tid 1948, s. 89-

Setesdal, Aust-Agder 1947, s. 141-

Setnes, Romsdal1962, s. 123-

Shetelig, Haakon 1955, s. V-

- Bibliografi 1955, s. X-

Sheteligs utgravninger, Bømlo 1964, s. 39-

Shetland, Skottland 1951, s. 65-

Sigvat Tordssons austerferdsviser 1941, s. 51-

Sjælland, Danmark 1952, s. 307-

Sjøvollenskipet, Asker 1968, s. 148-

Skafthulløkser 1944,s. 121-

Skar, Misvær 1970, s. 97-

Skattefunn, Skar 1970, s. 107-

Skattegravning 1951, s. 135-

Skandinavia, middelalder 1939, s. 99-

Skipsbilder 1974, s. 10-

Skipsbyggingshistorie 1973, s. 127-

Skipsformet steinsetting 1975, s. 11-
Skipsgrav, Sutton Hoo 1940, s. 167-

S/qold 1959, s. 29-

S/qoldehamndrakten, Andøya 1938, s. 27-

Skogn, Nord-Trøndelag 1937, s. 166-

Skottland 1951, s. 65-

Skrapforing 1948, s. 1-
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Sleipne 1943, s. 65-

Slettabø, Ogna 1972, s. 5-

Slidreåsen, Valdres 1971, s. 11-

- 1974, s. 137-

Sluppan, Eidanger 1965, s. 83-

Smedgraven, Bygland 1962, s. 25-

- Ytre Elgsnes 1953, s. 109-

Smykker 1947, s. I-

Sogn og Fjordane 1944, s. 169-

- 1965, s. 121-

- 1973, s. 103-

Solhesten 1943, s. 65-

Solum, Telemark 1937, s. 160-

Sostelid, Aserall95I, s. 99-

Sovjetsamveldet 1975, s. 95-

Spannjormete leirkar 1971, s. 109-

Spydodd, Kvikne 1955, s. 89-

Stavbygninger 1968, s. 7-

Stavkirke 1945, s. 119-

Stavkirker, Roar Haug/id, anm. 1970, s. 163-

Steigen, Nordland 1959, s. 29-

- 1968·, s. 47-

Steinalder 1944, s. 15-

- boplass 1942, s. 49-

- eldre, boplass 1937, s. 29 

- eldre, boplass 1976, s. 129-

- Hedmark 1946, s. 1-

- helleristninger 1966, s. 77-

- jakt 1961, s. 1-

- jordbrukspionerer 1960, s. 1-

- kultus 1943, s. 5-

- yngre, boplass 1963, s. 159-

- 1972, s. 5-
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Steinkjer, Nord-Trøndelag 1963, s. 141-

Steinringer, Hunn i Borge 1951, s. 116-

Stend, Fana 1976, s. 29-

Stiklestad, Nord-Trøndelag 1940, s. 20-

Stilhistorie, merovingertid 1944, s. 137-

Stokkebro 1958, s. 103-

Storhaug, Karmøy 1937, s. 162-

Storhauger 1937, s. 148-

Storhedder, Bykle, Setesdall947, s. 141-

Storhø, Dovre 1937, s. 197-

Straume, Hordaland 1963, s. 159-

Stridsøksgrav 1974, s. 117-

Stubbhøj, Hunn i Borge 1951, s. 143-

Stølshaugen, Giske 1942, s. 186-

Stålhuer 1942, s. 75-

Sundsvall, Sverige 1948, s. 21-

Sunnmøre 1942, s. 175-

- 1944, s. 151-

Sutton Hoo 1940, s. 167-

Svartedauen 1972, s. 83-

Svenhaug, Ringsaker 1937, s. !51-

Sverd 1959, s. 29~ 
Sverdhåndtak 1948, s. 21-

Sverige 1940, s. 131-

- 1948, s. 21-

- 1958, s. 141-

Sør-Norge, kvartærgeologi 1972, s. 131- ____. 

Sør-Trøndelag 1946, s. 177-

- 1963, s. 167-

Sørumsverdet 1949, s. 17-

Søsterhvilehaugen, Værnekloster, Rygge 1937, s. 161-

Tankeringen, Evebø 1967, s. 143-

Tanumhaugene, V. Bærum 1937, s. 154-
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Tekstiler, forhistoriske 1973, s. 49-

- Osebergmnnet 1940, s. 85-

- trønderskjernaldergrav 1946, s. 177-

Telemark 1945, s. 119-

- 1946, s. 45-

- 1949, s. 31-

- 1953, s. 279-

- 1960, s. 119-

- 1962,s. 25-

- 1965, s. 77-

- 1965, s. 201-

- 1972, s. 83-

- 1974, s. 117-

Tiler, Island 1953, s. 43~ 

Tjølling, Vestfold 1960, s. 43-
- 1969, s. 5-

- 1969, s. 41-

-1969, s. 97-

- 1969' s. 119-
Trelleborg, Sjælland 1952, s. 307-

Tres/qærerkunst 1967, s. 5-

Tresten, Hvaler 1970, s. 5-

Troms 1953, s. 109-
- 1966, s. 61-

Trondenes, Troms 1953, s. 109-

Trysil-.f}ellene 1969, s. 139-

Trøndelag, forhistorie 1956, s. 1-

- romertid 1961, s. 51-

Trøndersk broderiverksted 1953, s. 79-

Trønderskjernaldergrav 1946, s. 177-

Tuneskipet 1937, s. 160-
- 1974, s. 26-

Tyldalstolen, Tynset 1962, s. 176-
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Tynset, Hedmark 1962, s. 76 

Tømmer, tømring 1938, s. 1-

Tønsberg, Vestfold 1937, s. !59-

Ullensaker, Akershus 1941, s. !53-

Ulstein, Møre og Romsdal1942, s. 187-

Undset, Ingvald 1953, s. 7-

- Ingvald, bibliografi 1953, s. 29-

Ungarn 1944, s. 121-

Utrast 194 7, s. 235-

Utvær 1962, s. 179-

Valderhaugen, Giske 1942, s. 180-

Valderøy, Giske 1942, s. 177-

Valdres 1938, s. 111-

- 1944, s. 83-

- 1971,s.11-

Valdresjern 1944, s. 43-

Valsgiirdejunnene 1944, s. 137-

Vang, Hedmark 1937, s. 152-

- 1950, s. 87-

Vang prestegård, Oppdal1963, s. 167-

Vangstenen, Vestre Slidre 1944, s. 83-

Varangerj]orden, Finnmark 1968, s. 57-

Varhaug, Jæren 1938, s. 151-

Varægerspørgsmålet 1959, s. 43-

Vassdragsreguleringer 1965, s. 39-

Veideristninger 1973, s. 151-

- Nord-Norge 1938, s. 137-

- Østnorske 1976, s. 147-

Vendelstil1944, s. 137-

1949, s. 55-
- 1963, s. 55-
Vernesjunnene; Nord-Trøndelag 1945, s. 143-

Vest-Agder 1944, s. 131-

250 



- 1945, s. 63-

- 1951, s. 99-

Vest-Tyskland 1939, ·s. 99-

- 1968,s. 7-

Vest-europeiske importsaker 1962, s. 123-

Vestby-junnet, Lunner 1954, s. 125-

Vestjold 1937, s. 156-

- 1937' s. 158-

- 1945, s. 163-

- 1958, s. 103-

- 1959, s. 139-

- 1960, s. 43-

- 1969, s. 5-

- 1969, s. 41-

- 1969, s. 97-

- 1969' s. 119-
- 1975, s. li-

Vestlandsk middelalder 1972, s. 212-

Vesthavsøyene 1942, s. 109-

Vestre Bærum 1937, s. 154--

Vestre Slidre, Oppland 1944, s. 83-

- 1974, s. 137-

Veøy, Møre og Romsdal1954, s. 69-

Veøy-duken 1954, s. 89-

Vidarshov, Vang, Hedmark 1950, s. 87-

Vidarshov-haugen, Vang, Hedmark 1937, s. 152-

Viet Nam 1958, s. 36-

Vigra, Giske 1942, s. 185-

Vikingene 1953, s. 63-

Vikingetid, båter 1954, s. 227-

- drakter 1945, s. 143-

1974, s. 39-

1975, s. 197-
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- gravfunn 1967, s. 99-

- gravskikk 1946, s. 161-

1961' s. 168-
- gårdsanlegg 1965, s. 121-

- handel og samjerdsel1965, s. 167-

- Island 1937, s. 205-

- religion 1946, s. 161-

1950, s. 49-

- samjundsjorhold 1938, s. 83-

- sti/historie 1950, s. 49-

- vest-europeiske importsaker 1962, s. 123-

Vikingetogene 1960, s. 73-

Vikingferd, Magnus Andersens, 1893 1953, s. 119-

Viking-kongress, 1950 1951, s. 65-

Villreinfangst 1972, s. 115-

Visted, Mo, Telemark 1953, s. 279-

Vivik, Holmevatn 1965, s. 201-

Vognen, bronsealder 1955, s. 9-

- nordiskjorhistorie 1964, s. 63-

Vormedalen, Ryfylke 1944, s. 73-

Votivjunn 1961, s. 44-

Værnekloster, Rygge, Øsifold 1937, s. 161-

Westnesutgravningene, Orknøyene 1973, s. 77-

y ngre steinalder, boplass 1963, s. 159-

1965,s. 83-

1972, s. 5-

- Heddal, Telemark 1974, s. 117-

- Nord-Norge 1951, s. 75-

Ytre Elgsnes, Trondenes 1953, s. 109-

Ytre Moa, Årdal1965, s. 121-

Økologi 1975, s. 149-

Øksendal, Bakke 1944, s. 131-

Øsifold 1937, s. 153-
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- 1937, s. 161-

- 1945, s. 99-

- 1948, s. 63-

- 1951, s. 115-

- 1954, s. 51-

- 1970, s. 5-

Østnorske gravmonumenter 1955, s. 121-

- veideristninger 1976, s. 147-

Østre Aker, Oslo 1946, s. 199-

Østre Toten, Oppland 1955, s. 49-

- 1965, s. 61-

Akerbruk, romertid 1954, s. 51-

Alesund, Møre og Romsdall942, s. 175-

Ardal, Sogn og Fjordtme 1965, s. 121-

Arsand-helleren, Kvinnherad 1940, s. 145-

Aseral, Vest-Agder 1951, s. 99-
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Aorsberetning 21 l 11-1975-22 l 11-1976 og regnskap pr. 31 l 10-1975 

Arsmøte 21 l 11-1975: 

A. Styre- og representantskapsmøte kl. 18.00 i Forsikringens Hus, Oslo. 

Til stede var: Knut E. Henriksen, Sverre Marstrander, Arne l. Hoem, Johan Bak

ken, Laila Drage, Erling Johansen, Cecilie Mathiesen, Peder Nordby, Edgar V. 

W etlesen og Berit Didriksen. 

Preses ønsket velkommen og erklærte møtet for satt. 

l. Årsberetning for 197 5. 

2. Regnskap pr. 31/10-75 og revisjonsberetning. 

3. Valg. 

Styrets rapporter og forslag ble besluttet lagt fram for generalforsamlingen. For å 

få jevne valg ble det bestemt at Erling Johansen (etter loddtrekking) står over til 

neste år. 

B. Genera((orsamling ble holdt samme sted kl. 19.00. 

Til stede var ca. 140 medlemmer. 

Preses ønsket velkommen og refererte innkallelsen. 

Til å underskrive protokollen ble oppnevnt Antonette Hofgaard og Helge Braat

hen. 

l. Arsberetningfor1975 vil komme i Viking, som er i arbeide. Preses ga et referat og 

nevnte bl.a. årets to ekskursjoner og at reisestipend var tildelt stud. mag.art. Elisa

beth Wiese. 

2. Regnskap pr. 31 l 10-75 og revisjonsberetning ble referert. Generalforsamlingen 

godkjente regnskapet og styret ble gitt ansvarsfrihet. 
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3. Valg. Styremedlemmene Arne I. Hoem og Cecilie Mathiesen, og suppleantene 

Johan Bakken og Laila Drage ble gjenvalgt med akklamasjon. 

4. Preses nevnte at styret arbeidet med planer om nye ekskursjoner, og ga så ordet 

til aftenens foredragsholder, Svein Indrelid. 

Etter forskningsstipendiat lndrelids foredrag: 

«Eldre steinalder i sørnorsk høyfjell. Boplasser, bosetningsmønstre og kultur

former.» takket professor Marstrander på medlemmenes vegne. 

C. Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig sammenkomst i Universitetets Old

saksamling. Ca. 100 medlemmer deltok. 

Selskapets eldre verdipapirer (Hypotekbank og Bykreditt) som ga 21h-5% rente, 

ble solgt jfr. brev av 25/11-75 fra D.n.C. Det meste av Norsk Arkeologisk Selskaps 

Fond er nå plassert i panteobligasjoner som gir 81h og 9% rente. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråds tilskudd til Viking 1976 Kr. 14.000,

ble innbetalt på vår bankkonto 29/2-1976. 

Søknad om støtte til Viking 1977 ble sendt 30/8-76, og Forskningsrådet har be

vilget kr. 16.000,-. 

Viking 1975 er sterkt forsinket av årsaker som ligger utenfor styrets kontroll. 

(Sendes ut ultimo november 1976). På grunn av rutiner fulgt ved kontingentinn

krevningen har denne forsinkelsen hatt en beklagelig virkning på kontingentinnbe

talingen for 1976 - og på salget av Viking. Så snart årboken er ekspedert ut fra 

trykkeriet vil purring og fakturaer bli sendt ut for tils. ca~ kr. 30.000,-. 

En ekskursjon til Nord-Norge ble arrangert i juli. Se eget referat nedenfor. 

Reisestipend for 1976 er tildelt Helge Braathen og Per Oscar Nybruget med 

kr. 1.500,- til hver. 

Av Norsk Arkeologisk Selskaps Fond er bevilget kr. 300,- til «Nicolay»s Middel

aldernr. 1976 og kr. 2.000,- til arkeologiske undersøkelser av en heller i Eidanger 

v/stud.mag.art. Anne Merete Knudsen. 
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Det er i år tegnet 7 livsvarige medlemskap, og Selskapet har pr. 23111-76 1170 

medlemmer. 

I 1976 har det vært 3 ordinære styremøter, og styret har hatt følgende sammen

setning: 

Preses: 

Generalsekretær: 

Visepreses: 

Styremedlem: 

Suppleanter: 

Redaksjonssekretær: 

Revisor: 

Sekretær: 

H.r.adv. Knut E. Henriksen, Oslo. 

Professor Sverre Marstrander, Oslo. 

Direktør Arne I. Hoem, Oslo. 

Statsstipendiat Erling Johansen, Fredrikstad. 

Fru Cecilie Mathiesen, Oslo. 

Lektor Peder Nordby, Sarpsborg. 

Ing. Johan Bakken, Skien. 

Lærer Laila Drage, Bærum. 

Journalist Gerd Hennum, Bærum. 

Banksjef Tor Moursund, Oslo. 

Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo. 

H.r.adv. Kristian A. Arnesen, Oslo. 

Berit Didriksen, Oslo. 

Nord-Norge 10.-17. juli 1976: 

Ekskursjonen til Nord-Norge ble arrangert i samarbeide med Tromsø Museums ar

keologiske avdeling og Bennett Reisebureau A/ S. Som arkeologiske sakkyndige 

deltok professor Sverre Marstrander fra Oslo, professor Povl Simonsen og universi

tetslektor Olav Sverre Johansen fra Tromsø. De første dagene fikk vi også verdifull 

assistanse av «amatørarkeologem> Kåre Ringstad fra Leknes, Tromsø Museums 

kontaktmann i Lofoten. 

Som teknisk reiseleder fra Bennett Reisebureau AlS fulgte Dag Thorkildsen. 

Selskapet møttes i Bodø lørdag 10. juli til lunsj på SAS Royal Hotel kl. 12.15. De 

fleste av deltakerne kom fra Oslo med fly. 

Noen rakk også å besøke Bodøs Domkirke og Museum før nordgående hurtigru

tes avgang kl. 15. Dels ved lunsjen og senere ombord i hurtigruta ga våre professo

rer Marstrander og Simonsen orientering om landsdelens arkeologi. 
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Etter ankomst Stamsund ca. kl. 20 - middag og overnatting på SAS Lofoten Ho

tel og Leknes Gjestgiveri. 

Søndag ble i sin helhet benyttet til en rundtur på Vestvågøy. Første stopp var 

Nymarken med gravhauger fra folkevandringstid (5-6. årh. e. Kr.) bl.a. en båtgrav, 

utgravet i 1972. Så tok våre busser oss videre til Bøstad, et meget interessant gårds

anlegg. Her har vi kanskje den eldste hustuft som er funnet i Nord-Norge (langhus 

med rette vegger, ca. 200 f. Kr.). Funnene viser kontinuitet i jordbruk i mere enn 

3500 år. 

Medbragt lunsj ble spist på Hauklandsand. 

På Holsneset fikk vi se Norges største nausttuft, 44 m langt (Vikingtid). Det kan 

ha huset et leidangskip (30-sessing). Holsøya, som er innkjøpt av Tromsø Museum, 

er et av Nordlands mest imponerende fornminnefelter. Her finnes på ca. 350 mål 

minst 51 gravhauger med meget stor variasjon i form og størrelse og mange bauta

steiner. Blandt gravene er en meget rik kvinnegrav fra y.romertid (3-4. årh. e.Kr.). 

Fra Holsøya kjørte vi opp til Storrøysa på Einangen. Haugen er 21 m i diameter 

og l ,5 m høy. Den ble tidligere kaldt Kongshaugen; men ved utgravning viste den 

seg å inneholde en kvinnegrav fra eldre romertid (2. årh. e. Kr.) med bl.a. fragmen

ter av smykker. 

Retur til hotellene for middag og overnatting. 

Mandag kjørte bussene først til Kangerura nord for Stamsund, med steinalderbo

plass hvor det ses rester av en rund eller oval jordgamme med steingrue i midten. 

Videre passerte vi et geologisk fenomen: en rullesteinsvoll 8 m over flomålet, avsatt 

3-4000 f. Kr. Det dreier seg om rasmasse fra fjellet bearbeidet av havet. 

Moland er en av de største gårdskompleksene fra jernalderen i Nord-Norge med 

et usedvanlig rikt funnområde. Her er registrert 7 langhus og mange mindre hus, 

ardspor og åkerreiner fra en gammel åker, 3 nausttufter vegg-i-vegg- med gravhau

ger i nærheten. C 14-dateringene spenner over et tidsrom fra eldre jernalder til vik

ingtid. Noen av husene kan også være fra middelalder, så her har vært bosetning 

gjennom 1000 år. Næringsgrunnlaget har bl.a. vært geitehold, kornavl (bygg) og fis

ke. Av gravminner er det bl.a. en skipsformet langrøys (y. jernalder, 7-10. årh.) og 

en trearmet røys uten like i Nord-Norge. Nede på Malneset ligger en steinaldertuft. 

Moland er skolegravningsfelt for Universitet i Tromsø. 
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Kaupangen i Kabelvåg ble undersøkt første gang i 1975. Skriftlige kilder og ar

keologiske undersøkelser utfyller hverandre. Den gamle tingplassen lå ved foten av 

«Brudaberget». Det foreligger planer om å legge «Lofoten Museum» i tilknytting til 

Kaupangen. 

Middag og overnatting på Lofoten Nordic Hotel, Svolvær. 

Tirsdag morgen tok vi fergen over til Hamarøy. Gravfeltet på Uteid inneholder 

bl.a. en stor branngrav fra eldre jernalder (2.-6. årh.) med 4 hjørnestein og en midt

stein og med brolegning imellom, videre en interessant skipssetning med flere grav

anlegg. 

Mens vi spiste lunsj i Ulvsvåg fikk vi et foredrag om Knut Hamsun ved Elvine 

Skavikeng, Tromsø Museums kontakt på Hamarøy. Ved Bognes fergested beundret 

vi det store, fine veideristningsfeltet på Leiknes med slipte dyrefigurer fra steinal

der. 

Etter en times fergetur til Lødingen kjørte vi med bussene til Kongsvik -feltet med 

bl.a. en merkelig gravrøys, som kanskje kan oppfattes som et trearmet anlegg. På 

selve gården ble for 200 år siden gjort det største gullfunn fra jernalderen i det gam

le Hålogaland (nå i København). 

Middag og overnatting på Viking Nordic Hotel, Harstad. 

Onsdag besøkte vi Trondenesområdet med en sjelden kombinasjon av saga, kul

turgeografi og arkeologi. Fra «Prekestolen>> fikk vi et praktfullt oversyn over Tron

deneshalvøyas vestside ned mot Altevågen med tufter etter naust og hus. Tore 

Hunds bror Sigurd bodde her, og hans sønn Asbjørn Selsbane. To nausttufter er let

te å se i terrenget: «Llllenaustet» med plass for en knarr på en 19 m og «Storenaust

et», hvor Asbjørn hentet sin «Sessing» da han dro ut for å drepe SelsTore. Nede ved 

sjøen påvises hella hvor Sigrid overrakte Asbjørn spydet «Selshevner» 

(Jfr. Snorres beretning i Olav d. Helliges saga kap. 117-20 og 123). 

Trondenes kirke ligger der vikingtidens gård må ha ligget, og er vår nordligste 

middelalderkirke av stein. En stavkirke ble bygd her i begynnelsen av 1100-årene 

av kong Øystein. Koret i den nåværende kirken ble påbegynt ca. 1225 og skipet ca. 

1275. Ut mot sjøen ligger restene av en forsvarsmur med to tårn. 

Inne i Harstad by beså vi Heggen gårdshaug med mengder av funn fra vikingtid 

og tidlig middelalder. Funnene fra haugen er utstilt i Harstad Gymnas. 

Etter lunsj besøkte vi Ytre Elgsnes med kirke, gravhauger og tufter, og deretter 
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Slottet Bygdeborg, som også ligger inne i byen. Det er et av de få kjente eksempler 

på denne fornminnetypen i Nord-Norge. 

Torsdag beså vi ingen fornminner, men hadde en fin tur med hurtigruta fra Har

stad til Tromsø. Om kvelden besøkte mange av deltakerne Ishavskatedralen og dro 

opp på Fløyfjellet for å se på midnattsola. 

Middag og overnatting på SAS Royal Hotel, Tromsø. 

Fredag var vi tidlig oppe og reiste med katamaran «Fjordkongen» til Sandøy på 

utsiden av Kvaløya. Etter klatring over en fjellkam fikk enkelte tid til en frisk duk

kert før vi beså middelalderbygden Mjølvik, som var et fiskevær med kirke. Stedet 

hadde sin blomstringstid fra 1450-1550. Da bodde det 11 familier her. I 1600-årene 

ble stedet forlatt. Funn og bygningsrester (51 hustufter) gir god kjennskap til det 

samfunnet som har holdt til her, og skiftet i arkitektur- gamle steinhus bygges om 

til laftehus - kommer tydelig frem. Utgravningen av kirketuften viser at her har 

vært 3 kirker. Kirkegården er også «brukt ut» 3 ganger (500 lik). 

Fra Mjølvik gikk båtferden til Hillesøy på søndre Kvaløy, og videre med buss til 

Buvikvoll gravplass fra eldre jernalder. Tufter og gravhauger ved sommerfjøset på 

Greipstad markerer den betydning gården her har hatt siden folkevandringstid (fra 

ca. 500 e. Kr.). En rekke runde fordypninger like bak den nåværende gården er an

takelig rester etter torvgammer, som må ha vært i bruk i yngre steinalder/bronseal

der (ca. 1500 f. Kr.). Den store gårdshaugen ved Greipstadelva har gitt funn fra 

1400-1500 e. Kr., men gjemmer antakelig lag fra gårdens historie i tidligere tid. Ris

haugen kalles en svær gravrøys nede ved fjorden. Den stammer antakelig fra vik

ingtid. 

Skavberg-helleristningene har to merkelige felt (kanskje ca. 2000-5000 f. Kr.) 

med et enestående «dansepar» og dyrefigurer. Dyrefigurene henger vel sammen 

med jaktmagi, mens menneskefigurene skildrer fruktbarhetsmagiske seremonier. 

Om kvelden var det festmiddag på hotellet med takketaler og gaveoverrekkelser. 

Professor Povl Simonsen og universitetslektor Olav Sverre Johansen ble varmt 

hyldet for sin fremrakende innsats under ekskursjonen. 

Lørdag formiddag ble benyttet til å bese Tromsø by. Bl.a. besøkte vi «Skansen» 

med bymuseum og gamle forsvarsverker og Tromsø Museums arkeologiske avde

ling. 
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Etter lunsj på SAS-hotellet reiste de fleste med fly til Oslo og hjem. Noen tok en 

lengere ferie i Nord-Norge. 

Våre arkeologer ved Tromsø Universitet hadde lagt opp et variert og interessant 

program, som ble gjennomført på en humørfylt måte. Innføring i Nord-Norges ar

keologi krydret med muntre historier fra fortid og nåtid gjorde turen til en sjelden 

opplevelse. Bennett Reisebureau AlS hadde gjort et utmerket arbeide m.h.t. turens 

reisetekniske side, og byråets representant var en dyktig og hyggelig medhjelper. 

Dessuten fikk vi oppleve Nord-Norges barske natur i et praktfullt sommervær. 

Ekskursjonen hadde 65 deltakere. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

Tap- og 

Utg(fter: 

Administrasjon Kr. 24.334,-
Diverse utgifter ......................................... . » 1.873,-
Provisjon, foliokonto .................................... . » 343,-
Viking 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 52.538,-*) 

Bidrag N.A. V.F. » 11.000- » 41.538,-
Balanse l 111-7 4 - 31 Il O -7 5 » 3.303,-

Kr. 71.391,-

STATUS 

Aktiva 

Kasse .................................................. . Kr. 788,-
Postgiro ................................................ . » 1.440,-
Den norske Creditbank: 

Konto 7001.06.00365, folio ................................ . » 35.907,-

Konto 7001.63.78443, 12 mdr. ............................ . » 18.062,-

Utbetalt vedr. Raknehaugen (fører) ........................ . » 965,-

Kr. 57.162,-

*) ekskl. redaksjon 
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- REGNSKAP pr. 31110-1975 

Vinningskonto 

Inntekter: 

Kontingenter ........................................... . Kr. 54.630,-
Salg ................................................... . » 14.676,-
Renter, 12 mdr. konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.106,-

- ovf. Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.021 - » 2.085,-

Kr. 71.391,-

Passiva: 

Stipendiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 14.520,-

Viking 1975, bidrag fra N.A.V.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12.500,-

D is posisjons fond: 

Pr. 1/11-1974............................. Kr. 
Balanse 1974/75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + » 

Oslo, 31. oktober 1975 

26.839,-

3.303,- » 30.142,-

Kr. 57.162,-
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP'S FOND 

Utg(fter 

Forvaltningsgebyr ....................................... . Kr. 
Stipend Gunnar Leiro .................................... . » 
Nicolay, Middelaldernr. 1974/75 ........................... . » 

Fondsøkning 1111-74- 31/10-75 .......................... . » 

Kr. 

Aktiva 

Den norske Creditbank: 

Kto. 7001.76.08019 Forvaltningsdepot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 

Kto. 7001.63.78443, 12 mdr ............................... . 

Tap- og 

277,-

1.000,-

450,-

13.655,-

15.382,-

STATUS 

70.230,-

43.730,-

Kr. 113.960,-
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-REGNSKAP pr. 31/10-1975 

Vinningskonto 

Inntekter: 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 5.282,-

Livsvarige medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.100,-

Passiva: 

Fond pr. 1/11-1974........................ Kr. 100.305,

Fondsøkning 1111-74-31110-75............ » 13.655,-

Kr. 15.382,-

Fond pr. 31/10-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· 113.960,- Kr. 113.960,-____ __._ 

Kr. 113.960,-

Oslo, 31. oktober 1975 
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Den norske Creditbank- Konto 7001.76.08019 

Forva/tningsdepot 

2 stk. Hypotekbanken 21/z% 194 7, 2. serie 

pål. kr. 1.000,00, kurs 951/4 . . . . . . . . . . . . Kr. 1.905,00 

5 » Bykreditt 21/z% 1947, 3. serie, 5. avd. 

pål. kr. 1.000,00, kurs 61 ............. . 

5 » Bykreditt 5% 1961, 5. serie, l. avd. 

pål. kr. 1.000,00, kurs 861/z ........... . 
l » Panteobligasjon St. Halvardsgt. 20, 81/z% rente, 

oppr. kr. 10.000,00, rest. ............. . 

» Panteobligasjon St. Halvardsgt. 20, 81/z% rente, 

oppr. kr. 50.000,00, rest. ............. . 

» Panteobligasjon Statsråd Mathiesens vei 8-10, 

81/z% rente, oppr. kr. 30.000,00, rest ..... 

Oslo, 31. oktober 1975 

Revi~jonsberetning 

» 3.050,00 

» 4.325,00 

» 5.250,00 

» 29.200,00 

» 26.500,00 

Kr. 70.230,00 

Jeg har revidert Norsk Arkeologisk Selskaps regnskap for perioden 1111-

1974-31110-1975. 
Regnskapet er oversiktelig ført med bilag for alle poster. 

Jeg har kontrollert beholdning i kasse, postgiro og bankkonti for såvel selskapet 

som dets fond. Verdipapirer beror i forvaltningsdepot i Den norske Creditbank. 

Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret meddeles ansvarsfrihet. 

Oso, den 17. november 1975 

Kr. A. Arnesen. 
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