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Sverre Marstrander 

Arkeologiens vei 
Studiet av arkeologi: globalt, europeisk, nordisk1) 

I mer enn et halvt århundre har vårt fag figurert i Universitetets forelesnings
katalog under etiketten «nordisk arkeologi». I dagens situasjon må uvilkårlig det 
spørsmål reise seg om denne etiketten fremdeles gir et adekvat bilde av fagets 
innhold og karakter, eller om, for å vri litt på et kjent ordtak, terrenget har 
forandret seg slik att vi må revidere kartene, det vil i dette tilfelle si studieplane
ne. 

Tradisjonelt har arkeologien vært instilt på ren gjenstandsforskning. Det er først 
i senere år at vi ved å trekke inn vurderinger av naturresurser og andre momen
ter, mer bevisst har forsøkt å kaste lys over forskjellige samfunnsaspekter ut fra 
generelle prinsipper. Alt etter målsettingen vil lyset kunne rettes mot aspekter 
knyttet til det økonomiske, religiøse eller andre sider av samfunnslivet. 

Målsettingen kan også gjelde kombinasjoner av flere aspekter, f.eks. sammen
hengen mellom næringstilfang, de naturlige resurser og de sosiale funksjoner 
som klassedeling og høvdingemakt, eller resursenes betydning for utformingen 
av den religiøse fenomenologi. Det er innlysende at vurderinger av denne art 
hviler på et almengyldig teoretisk grunnlag. En arkeolog som i et jordbrukssam
funn søker kunnskap i forholdet mellom mennesker og den natur de lever i eller 
de økonomiske relasjoner mellom grupper av mennesker, vil stille noenlunde de 
samme spørsmål som en sosialøkonom som vil undersøke godssystemet i Mid
delalderens Europa eller i nåtidens Sør-Amerika. En arkeolog som står overfor 
oppgaven å utrede den økonomiske struktur som et landsbyanlegg fra eldre 
jernalder representerer, vil gå frem på noenlunde samme måte som en sosialant
ropolog som skal undersøke et landsbysamfunns økonomiske grunnlag i Nigeria 
eller Melanesia i nåtiden. 

På samme måte når det gjelder den religiøse fenomenologi. Stillet overfor den 
religiøse virkelighet som en gruppe offerfunn representerer, vil arkeologen, i 
likhet med en som følker religionsfenomenologiens prinsipper søke å klargjøre 

l) Diskusjonsinnslag ved det norske arkeologmøte i Oslo 1973. 
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motiveringen for manifestasjonene. Hensikten med offeret, slik det fremtrer i det 
arkeologiske materiale, må klarlegges med samme metodikk som and vendes i 
religionsfenomenologien for f.eks. å løse fetisjismens problematikk. Det som det 
altså i denne sammenheng er viktig å understreke, er at det i arkeologisk 
metodikk på en rekke områder inngår et generelt teoretisk rammeverk som vi 
kan si har global gyldighet. 

Dette almengyldige globale element i arkeologisk metodikk er altså av stor 
betydning, men vårt fag hører samtidig hjemme i en bestemt regional historisk 
horisont og en stor del av fagets metodikk bestemmes ut fra dette faktum. Fra de 
eldste grupper av fangstboplassene i Norden går forbindelseslinjer til senpaleo
tiske funngrupper på kontinentet. Etableringen av de eldste bondesamfunn re
presenterer den nordligste utløper av strømninger som nådde oss i flere faser og 
hadde sitt utspring i landene ved det indre Middelhav og videre østover til det 
nordlige Irak og tilgrensende deler av Persia. Selvom vi lå som et marginalområ
de, kom en rekke innovasjoner fra det neolitiske og senere den eldste metall tids 
Europa til å bli integrerte elementer i den hjemlige utvikling. Introduksjonen av 
jernet skjedde ved formidling av keltiske folkegrupper og i de første århundreder 
av vår tidsregning tonet Nordens land frem i historiens halvlys som en del av det 
frie Germania utenfor Romerrikets grenser. For første gang stod germanerne 
overfor en politisk høyt utviklet sivilisasjon med alle dens særlige kjenntegn. 
Kommunikasjonen mellom de enkelte stammegrupper i den germanske verden 
førte til kulturmeddelelser som fikk betydning også for våre hjemlige forhold. Og 
endelig ble Norden selv utgangspunktet for en veldig ekspansjon som berørte 
store deler av Nordsjø-området med De britiske øyer og Øst-Europa. Til slutt 
havnet da Nordens folk avreagert, om enn ikke avbrutalisert, i kirkens favn i 
løpet av tusenårene. Norden var endelig blitt en del av det kristne Europa. 

Hensikten med denne korte og meget forenklete skissen er da å understreke 
betydningen av det europeiske element i hver eneste fase av vår forhistorie. 
Hvordan innovasjonselementene transformeres og assimileres med utgangspunkt 
i hjemlige forutsetninger representerer et annet og særdeles viktig problem
kompleks, som vi må la ligge i denne sammenheng. 

På dette punkt i fremstillingen vil jeg gjerne det skal komme klart frem at studiet 
av vårt eget lands forhistorie i egentlig forstand hører med til de nasjonale 
forskningsoppgaver- på linje med utforskningen av vårt språk og vår historie. 
Vi kan ikke vente at andre lands forskere i særlig omfang vil ofre seg for 
problemer i norsk arkeologi. Vi må i hvert fall instille oss på å løse disse 
oppgavene selv, men hvert eneste ett av de problemene vi stilles overfor i norsk 
eller nordisk arkeologi har, foruten sitt regionale aspekt, også et almengyldig 
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globalt aspekt og et europeisk aspekt. Men jeg spør meg selv om disse to 
aspektene har fått en klar og planmessig motivering i våre studieplan er, og om de 
er blitt tilstrekkelig tilgodesett i pensumlistene. 

Vårt vitenskapelige verdensbilde, også når det gjelder arkeologien, er et helt 
annet enn den gang den første studieplan i arkeologi ble utarbeidet. Det kan med 
god grunn spørres om ikke etiketten «Nordisk arkeologi» egentlig tilhører en 
svunnen tid og om vi ikke burde finne en mer generell betegnelse. 

Jeg fremsetter altså ikke noe forslag, men ville gjerne komme med disse syns
punktene som kanskje kan diskuteres videre i fagseksjonene ved lærestedene. 

Ill 





De nordnorske tunanleggene fra jernalderen 

Av Olav Sverre Johansen og Tonz Søbstad 

I. Innledning. 

Ingen norsk arkeolog vil være uenig i at tunanleggene 1) i Rogaland og 
Nord-Norge representerer et viktig materiale som kan kaste lys over sent
rale aspekter ved jernaldersamfunnet i Norge. Men i den arkeologiske 
litteraturen har anleggene en beskjeden plass. Hovedårsaken er åpenbar: 
materialet er bare delvis publisert og de utgravningene som er foretatt, fant 
sted for 25-40 år siden. Av de nordnorske undersøkelsene er det bare Th. 
Sjøvold's gravning på Åse-anlegget på Andøya som er publisert (1971). 

H. E. Lund's omfattende undersøkelser ble aldri publisert i detalj. Etter 
H. E. Lund's død er hans etterlatte materiale blitt overlatt museene i 
Tromsø og Trondheim. I denne artikkelen vil vi framlegge en sammenfat
ning av Lund' s undersøkelser. Det vil også bli gitt en kortfattet oversikt 
over de øvrige nordnorske tunanlegg og vi vil forsøke å ta opp kronologi
og tolkningsproblemene. Denne artikkelen må ikke oppfattes som noen 
fullstendig publisering av det foreliggende materialet. Den tolkningsmodel
len som framlegges bør heller ikke oppfattes som fullgod og endelig, til det 
er den alt for skissemessig. Men det er vårt håp at dette arbeidet skal kunne 
danne utgangspunkt for videre forskning, nye undersøkelser og fram for alt 
ny diskusjon om anleggenes funksjon. 

Vi er overbevist om at tunanleggene representerer et nøkkelmateriale til 
forståelsen av sentrale sider ved den økonomiske, sosiale og politiske 
organisasjon i jernalderen i Norge. 

II. Forskningshistoric. 

I Rogaland ble tunanleggene på Dysjane i Klepp og Klauhauane i Nærbø 
erkjent som fornminner alt i forrige århundre, men de ble feiltolket: hustuf
tenes langvegger ble oppfattet som gravhauger (Nicolaysen 1866, s. 300-
301, 1870, s. 144-146, 1885, s. 109 og Bendixen 1880, s. 60-71). Det samme 
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DE NORDNORSKE 

TUNANLEGGENE 

o 
(J • 

Fig. l. Oversiktskart over de nordnorske tunanleggene. Anleggene ligger på Tjøtta, 
Enge/øya (Steigen og Bø), Vestvågøya (Leknes og Bøstad), Gimsøya, Andøya (Åse) og 
Bjarkøya. 

10 



skjedde i Nord-Norge. Leknes-anlegget på V estvågøya ble registrert som et 
gravfelt bestående av langhauger og to av disse ble utgravd (Nicolaissen 
1885, s. 16, 1891, s. 5). 

I Rogaland var det gjennom J. Petersen's undersøkelser i 1930-, 40-, og 
50-åra at anleggenes egentlige karakter som samlinger av hustufter, ble klart 
erkjent. Petersen foretok utgravninger på Håvodl i Time (1936), på Leksa
ren i Hå (1938), på Øygarden på Vestre Åmøy (1952) og på Klauhauane i 
Nærbø (upublisert). Seinere har O. Møllerop (1960 a, 1960 b og 1961) 
foretatt mindre tilleggsundersøkelser på Klauhauane. 

Møllerop har i en artikkel fra 1971 gitt en sammenfattende oversikt over 
materialet fra disse 5 anleggene. Tidsmessig synes det å være god grunn til å 
plassere dem i perioden Kr.f. ca. 400 e.Kr. Øygarden er trolig et unntak. 
Her synes det å være to bosetningsfaser, en som begynner i 4. århundre og 
en i 6. århundre. (Møllerop 1971, s. 163). 
Nylig er restene etter et sjette anlegg påvist i Rogaland, på Ritland i Suldal 
(Bang-Andersen 1976). Det må også nevnes at B. Myhre (1975) har trukket 
fram noen hustuftgrupper fra romertid av mer uregelmessig form som 
kanskje bør sees i sammenheng med tunanleggene. 

Det er verd å merke seg at anleggene i Rogaland framviser betydelig 
variasjonsbredde. Det største anlegget, Klauhauane, har 17 tufter; det 
minste Håvodl har hatt 5. Mens tuftene både på Klauhauane og Dysjane er 
regelmessig plassert rundt et ovalt tun, har tunene på Øygarden og Håvodl 
nærmest halvsirkelform. 

I Nord-Norge er utforskningen av tunanleggene først og fremst knyttet til 
H. E. Lund's navn. I 1940- og 50-åra foretok han utgravninger på Leikenga 
på Tjøtta, på Sandmælen på Bjarkøy, på Bø på Engeløya, på Vollmoen på 
Steigen også på Engeløya og på Leknes på Vestvågøya. De tre første 
anleggene fant han selv, mens altså Leknes-anlegget ble registrert (men 
feiltolket) av O. Nicolaisen (1885). 

Tunanlegget på Vollmoen 'på Steigen ble funnet av Edv. Havnø i 1926 og 
oppfattet som tuftene etter det middelalderske Steigarting (Havnø 1931 ). 
Lund har beskjeftiget seg med de nordnorske tunanleggene i en lang rekke 
artikler (1942, 1954, 1955, 1959, 1964 a, 1964 bog 1965), men han publiserte 
altså aldri sitt materiale i detalj. 
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Åse-anlegget på Andøya ble registrert av Th. Sjøvold i 1947 og en mindre 
utgravning ble foretatt i 1948-49 (Sjøvold 1971 ). Mens de ovenfornevnte 
anlegg, alle synes å ha hatt en forholdsvis regelmessig form med tufter 
beliggende rundt et ovalt tun, var det neste anlegg som ble funnet, Gim
søy-anlegget, av samme hovedtype som Håvodl og Øygarden. Dette anleg
get ble registrert av P. Simonsen i 1968 (Simonsen 1970, s. 71-72). I 1974 
ble det så funnet rester av et tunanlegg på Bøstad på Vestvågøya. 

Vi skal etterhvert komme tilbake til detaljene når det gjelder de enkelte 
nordnorske anleggene, beliggenhet, strukturer, funn, kronologi og funksjon. 
Men det bør alt nå nevnes at det har vært gjort gjeldende sterkt delte 
meninger om tunanleggenes funksjon. To hovedsyn har vært framsatt. Med 
utgangspunkt i Rogalands-materialet har det vært hevdet at en har å gjøre 
med jordbruksbosetning, en slags klyngetun eller landsbyer. Mens det 
nordnorske materialet har vært utgangspunkt for hypotesen om at tunanleg
gene har vært knyttet til høvdingeseter, at de har fungert som militærforleg
ninger. 

Men oversikten over tunanleggene i Norge er ikke komplett når vi har 
regnet opp de som ligger i Rogaland, Nordland og Troms. Nylig er det 
første anlegget i Trøndelag påvist; på Værem i Grong i Namdalen (Grong, 
topografisk-antikvarisk registrering 1972, bind I). 
Dette innbærer altså at antallet kjente tunanlegg er 15, 6 i Rogaland, l i 
Nord-Trøndelag og 7 i Nordland og l i Troms. Det er ingen grunn til å tvile 
på at flere anlegg vil bli identifisert i åra som kommer. 

Ill. De enkelte tunanleggene. 
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H. E. Lunds etterlatte materiale: Den sammenfatningen som gis i det føl
gende av utgravningene på Bjarkøy, Steigen, Bø og Leknes er bygd på 
arkivmateriale og funn ved Tromsø Museum. En vesentlig del av doku
mentasjonsmaterialet som er brukt, ble overlatt Tromsø Museum etter 
Lunds død i 1972. Det viser seg at Lund har lagt ned et omfattende arbeid 
på selve dokumentasjonen. Det finnes oversiktsplaner og oppmålinger av 
anleggene og deres omgivelser (4 er gjengitt her, fig. 2, 7, 10, 12), detaljp
lantegninger av enkelthus, et enormt materiale av svart/hvitt negativer og en 
god del fargeslides. De skrevne inne beretningene er også forholdsvis fyldige 
og detaljerte. Når det gjelder anlegget på Steigen, foreligger det i Lunds 
etterlatte papirer et større manuskript, datert 1944. Men det er flere svak
heter ved materialet. Det finnes ingen profiltegninger hverken fra vegger 
eller gulv. De enkelte oldfunn er ikke nivellert inn og det er sjelden gitt god 



angivelse på hvor trekullprøvene fra husene er tatt. Det synes helt klart at 
det trekullet han tok vare på stammer fra ildsteder. Men det er fare for at 
han i en del tilfeller kan ha blandet sammen trekull fra forskjellige ildsteder 
som kan ha ligget i forskjellige nivåer. 
Bortsett fra de to prøvene fra Åse på Andøya, er samtlige C 14-dateringer 
som gjengis på fig. 16 målt på trekull som har vært oppbevart i papirposer i 
Tromsø Museums magasin siden Lunds utgravninger. Dette forhold og det 
faktum at trekull av forskjellige alder i en del tilfeller kan være sammen
blandet, gjør at det hefter større usikkerhet enn normalt ved C 14-date
ringene. 
Ettersom de mest omfattende undersøkelsene ble foretatt på Bjarkøy- og 
Steigen-anleggene, vil vi behandle disse tunanleggene mest inngående. 

l. BJARKØY ANLEGGET. (Se plan fig. 2). 

Tunanlegget på Bjarkøy som ligger på lokaliteten Sandmælen under Øvergård, 
ble påvist av H. E. Lund i 1950 og utgravningene ble foretatt i 1950-53. I følge 
Lund har anlegget bestått av 16 tufter ordnet i to grupper på 8 rundt et ovalt tun. 
I tillegg påviste Lund 32 små rundhauger med grop i toppen i næromgivelsene til 
anlegget. 

Beliggenhet: 

Lund beskriver i sin innberetning for 1950 anleggets beliggenhet slik: «Bjar
køy-anlegget ligger i NNØ for den skogkledde fjellkollen « Bjergen» og NØ for 
Øvergården, og i SSØ for Nergardshamn. Anlegget ligger på en flat, skogkledd 
sandmo, [ ... ] SØ for Bjarkøy kirke. Det ligger nordvestligst på moen- Sand-
mælan kalt [ ... ] . Der anlegget ligger - like på nordsiden av gårdsveien mellom 
Nergardshamn og Østnes- er det trebart og litt oppdyrket, men ellers er det tett 
bjørkekratt både på moen og på fjellet Bjergen. 

Fra stedet er det vidt utsyn, særlig til kirken og til Øvergården, og/eller utover 
fjorden og havet i N og NØ mot Senja-fjellene. Mot syd og sydvest ser en dog 
ikke sjøen fra selve anlegget». (Se fig. 3). 

Anlegget ligger et stykke unna hovedbebyggelsen i bygda og i tilknytning til 
områder som har vært utmark fram til ny tid. Avstanden til gammeltunet (med 
gårdshaug) på Øvergård er ca. l km i luftlinje. Anlegget ligger ca. l km Ø for et 
større gravfelt fra yngre jernalder på Trumsneset (Sjøvold 1974, s. 146), det 
største på Bjarkøya. Mellom anlegget og innmarka på Øvergård og N ergård har 
det ligget et nesten sammenhengende belte av myrer. Den velkjente Bjarkøy
kjelen skal i følge Lund være funnet i ei av disse myrene omlag midtveis mellom 
anlegget og Øvergård. 
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Fig. 3. Oversiktsbilde som viser Bjarkøy-anleggets beliggenhet (markert med X) i forhold 
til hovedbebyggelsen på Øvergård. (Foto H. E. Lund 1952.) 
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Bevaring sti/stand: 

Da Lund fant anlegget, var det alt endel skadd. Et bureisningsbruk var tatt 
opp på stedet i 1947. Våningshuset, et provisorisk fjøs (med en færing med 
kjølen i været som tak) og to andre uthus var bygd oppå noen av tuftene. 
Anlegget var også delvis overpløyd slik at konturene for flere av tuftene var 
svake. Også flere av haugene var utydelig på grunn av overpløying. 

Etter Lund's utgravning ble anlegget frigitt av Tromsø Museum og området 
utplanert og oppdyrket. 

Anleggets form og størrelse: 

Anlegget som var orientert NØ-SV, bestod av 2 halvkretsformede hustuftrek
ker. Det har trolig hatt en inngang i hver ende (se oversiktsplan fig. 2). Lund 
gravde ut alle husene i den søndre rekken (hus I-VIII), av den nordre rekken 
bare 3 (hus IX-XI). Om den nordre rekken virkelig har bestått av 8 hus, er noe 
usikkert da dette området delvis var ødelagt ved oppføring av bygninger. Mål 
kunne bare gis for den østlige inngangen. Innerst mot tunet var den 5 m bred, 
ytterst var det 20 m mellom langvollene til hus VIII og hus IX. Lund oppgir at 
selve tunet målte ca. 34 m Ø-V og ca. 25 m N-S. De ytre målene for anlegget 
oppgis til å være 55 m Ø-V og 44 m N-S. Anleggets omkrets anslås til ca. 170m. 

Rundhaugene ligger alle utenfor selve anlegget, men i den umiddelbare nær
het. Ifølge Lund's hovedplan er det haug XXIX som ligger lengst unna anlegget, 
men avstanden fra tunets sentrum er bare ca. 50 m. 

Husene: 
Lund konsentrerte sine utgravninger om gulvene i husene. Plantegningen av 

tuft I (fig. 5) viser hvor detaljert han dokumenterte gulvarealet i det enkelte hus. 
Ettersom veggvollene var svakt krummet, var også rommenes form slik at de 
var bredest på midten. Rommene var stort sett 9-10 m lange og 3-4 m brede. 
Men den minste tufta var bare 6,3 m lang (tuft IV). 

Lund undersøkte bare i meget begrenset utstrekning veggvollene, men han 
slår fast at de er steinfri og at det er meget vanskelig å se noen lagdeling. Gavlen 
mot tunet er uten veggvoll mens den andre gavlen enten har svak veggvollsmar
kering eller er uten. Lund antar at gavlveggene har vært bygd av tre, men han 
har iklce lyktes å påvise spor etter slike vegger. Lund mener det har vært en 
indre trevegg innenfor torvveggvollene. Han tar flere ganger med mulige stolpe
hull etter «Veggstolper». 

Når det ~elder takbærende stolper, antar Lund at det i hver tuft har vært to 
rader med frittstående stolper. Men han har hatt meget store problemer med 
sikkert å identifisere stolpehull. Som regel heter det: «Mulig stolpested?» eller 
«Noen steiner, i beste fall et stolpehull». 
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Langs midtaksen av tuftene finnes ildsteder i form av mer og mindre regel
messige konsentrasjoner av skjørbrent sten, trekull og aske. Det ble også påvist 
groper uten spor av ild. Mer systematisk oppbygde ildsteder- hellebygde- fore
ligger ikke. 

Dessverre mangler profiltegninger fra tuftene helt. Den eneste primærdoku
mentasjon er noen få bilder av snitt i tuftene. Kun i et tilfelle opplyses det 
direkte om tykkelsen på kulturlaget i en av tuftene, tuft 3. Det opplyses at det 
var 30-35 cm tykt. Ut fra denne opplysningen, nivellementer på originalteg
ningene og på basis av fotomaterialet kan det antas at kulturlaget gjennomgåen
de har vært 20-40 cm tykt. 

Av innberetningen fremgår det at Lund gjorde obsevasjoner ved gjennom
gravning av kulturlaget som fikk han til å anta flere bosetningsfaser. Om tuft 3 
heter det f.eks.: «Tuft 3 må ha hatt flere byggeperioder, ihvertfall 2, kanskje 3. 
Det var vesentlig sporene fra det yngste trinnet som var bevart eller som lot seg 
avdekke så måtelig». Bakgrunnen var at Lund ved gjennomgravning av kulturla
get fant mulige stolpehull og ildsteder i forskjellige nivåer. I en del tilfeller ble 
det påvist yngre ildsteder som overleiret eldre. I noen tilfeller opptrer de eldste 
ildstedene som groper nedgravd i steril undergrunn. (F.eks. tuft l, se fig. 4 og 5). 

Fig. 4. Tuft I Bjarkøy-anlegget. Kulturfaget gravd ned til steril grunn mens ildsteder og 
antatte stolpehull står igjen på sokler. I forgrunnen et nedskåret ildsted. (Sammenlign 
fig. 5.) (Foto H. E. Lund 1951.) 
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I noen tilfeller ligger også groper delvis under veggvoller, f.eks. i tuft Il. De 
beste observasjonene når det gjelder lagdeling, synes Lund å ha gjort i tuft XI. 
Det heter i innberetningen: «Tuften må ha hatt flere trinn eller overbygninger. I 
hvert fall er ildstedene nr. 11 og 26 flere ganger overbygget». Han nevner også 
at et annet ildsted hadde minst 3-4 trekullag. Ved å sammenholde opplysningene 
i innberetningen med fotos og plantegninger kan det slås fast at flere av tuftene 
har ildsteder som overleirer hverandre og at noen av de eldre ildstedene ikke 
passer overens med veggvollene. 

Tunet: 

Deler av det indre tunet ble også gravd ut; langs gavlene av den søndre 
husrekken og en 4 m bred sjakt fra tuft IV og NV-over til midten av tunet. Lund 
støtte bare på svake spor av et kulturlag her. Noen steder var det inntil 7 cm 
tykt, andre steder knapt merkbart. Ellers ble det påvist endel groper uten spor 
etter ild (og uten opplysninger om fyllmassens karakter), et eneste stolpehull og 
to ildsteder i form av groper med trekull og skjørbrent stein nedgravd i steril 
grunn. Det ene ildstedet lå ifølge Lund nøyaktig midt på tunet. Det andre lå tre 
meter nord for dette. 

Lund antar at det har ligget en tunhaug midt på tunet, men han har ingen sikre 
holdepunkter. I innberetningen heter det: «Det var nå ikke særlige spor etter 
ujevnheter i terrenget over tunet, men det var tydelig at det måtte ha vært en del 
ganske grunne groper eller senkninger, og muligens midt på tunet svake spor 
etter en ganske liten rundhaug med søkk i toppen trolig ca. 4-5 m i tverrmål». 

Haugene: 

Av de 32 rundhaugene med grop i toppen nevnes bare en usikker. Det gjelder 
den som ligger direkte i tilknytning til den ytre gavlen av tuft IV. Lund antyder 
at det kan dreie seg om en eldre byggefase for tuft IV. (På den endelige 
hovedplanen for anlegget er ikke denne strukturen opptegnet). Haug XXXII var 
fjernet før Lund kartla området. 

Haugenes diameter varierer fra ca. 3 til ca. 7 m. Høyden varierer fra 0,2 til 
0,75 m. Det vil si at de laveste egentlig bare er groper i bakken. 

Når det gjelder gropene i toppen varierer diameteren fra 0,5 til l ,5 m. 
Lund gravde ut 8 av haugene (I, Il, IV, V, XV, XX, XXI, XXX) og de fram

viste i hovedtrekkene samme strukturer. I det følgende gjengis Lund's innberet
ning om undersøkelsen av haug Il. «Den lå like V for tuft Il og var 
overpløyd og noe utvisket, dog større og høyere enn haug I. Den var vel 6 m i 
tverrmål og ca. 0,5-0,6 m høy. Søkket i haugens topp var markert, ca. l ,3-1 ,4 m 
i tverrmål og ca. 0,35 m dypt. Hele haugens V-del ble fjernet, foruten hele 
partiet over gropen på haugbunnen. Den største høyde under ringvollen var 
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"'4 Fig. 5. Tuft I Bjarkøy. Plantegning rentegnet etter Lunds originale blyanttegning. 
Nr. Il-VIl er nivellementer etter tuftas midtlinje på steril grunn. Nr. 2-5, 7-9, 11-14, 17, 
19-20, 22-26 og 28 er antatte stolpehull. Nr. l, 6, JO, 15-16 og 18 er ildsteder mens 21 og 
27 er steinkonsentrasjoner. (Sammenlign fig. 4.) 

0,4-0,5 m. Det var her minst 3 lag av brann- og trekullag i haugfyllen-, ellers lys, 
grå sand. Gropen på haugbunnen var ca. l ,8-2 m i tverrmål og ca. 0,5 m dyp. 
Den var helt fylt med bålmasse, men der var ingen spor etter brente bein. Øverst 
i gropen var det et tynt lag av små stein som også opptrådte på bunnen av 
gropen. Under steinene her var det et rent trekullag. Fyllmassen i gropen var 
ellers nokså lagvis, men helt mørkfarget». 

Det er karakteristisk for alle haugene at gropen i toppen har sammenheng med 
ei grop fyllt av bålmasse som er nedskåret i undergrunnen. Det var bare i haug Il 
og IV (se fig. 6) at det ble iaktatt vekslende lag av trekull og grus. 

Den videre gjennomgangen av de nordnorske tunanleggene vil vise at «bål
hauger» og groper med trekull er svært vanlig i tilknytning til anleggene. Det er 
aldri funnet menneskebein i gropene, men i noen tilfeller dyrebein (se s. 222). 

Fig. 6. Snitt gjennom den største av «Bålhaugene» på Bjarkøy. Gropa i midten erfylt av 
bålmasse mens haugfyllen består av vekslende lag av trekull og grus. (Foto H. E. Lund 
1953 .) 
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Etter vår oppfatning må det være feilaktig å oppfatte kullgropene som graver 
(se f.eks. Simonsen 1970 s. 6). Lund's tolkning av haugene som offerhauger 
virker også lite rimelig, spesielt ut fra det store antall på Sandmælan. Det er vår 
oppfatning at den rimeligste tolkning er at de har vært kokegroper. Men det er 
funnet lite kokstein i tilknytning til gropene. 

OLDFUNN: 

Som i de øvrige nordnorske tunanleggene ble det funnet få gjenstander 
tuftene. Funnmaterialet fordeler seg slik: 

Tuft I 

Tuft Il 
Tuft III 

Tuft IV 

Tuft V 

Tuft VI 
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Skiferbryne, l. Il cm 
Jernstykke med fastrustet naglehode, 
5,6 x I ,7 cm 
+ trekullprøve og prøve av brente 
bein 
Prøve av brente bein 
Jernnagle med niteplate 
4 klumper jernslagg, vekt 509 gr. 
+ prøve av trekull og prøver av 
brent og ubrente bein og dyretenner 
Skiferbryne i fragmenter l. 22,5 cm 
Hode av jernspiker 
Jernspiker i to deler 
Jernspiker i to deler 
Jernkniv i 4 fragmenter, l. l I cm 
Jernkniv i 3 fragmenter, l. minst 
10 cm 
+ trekullprøve og prøve av brente 
bein 
Fragment av rektangulær jernplate 
med spor etter innramming av bronse 
langs kanten, 2,5 x 2,2 cm 
Jernspiker 
2 slaggklumper 
Fragment av bronseblikk, 3,I x 2,5 cm 
+ 2 trekullprøver og en prøve av 
brente dyreknokler 
Fragment av bladet av jernkniv 
l. 4,5 cm 
3 jernspiker, en i to deler 

Ts. 5053 a 

Ts. 5053 b 

Ts. 5053 c 
Ts. 5053 d 
Ts. 5053 e 

Ts. 5053 f og h 
Ts. 5053 g 

Ts. 5053 
Ts. 5053 m 
Ts. 5053 k 

Ts. 5053 l 

Ts. 5053 n 
Ts. 5053 o 
Ts. 5053 p og q 
Ts. 5053 r 

Ts. 5053 

Ts. 5053 s 
Ts. 5053 



Tuft VII 

Tuft VIII 

Tuft IX 

Tuft X 
Tuft XI 

Bladformet pilespiss av jern i 4 
fragmenter, l. 15,2 cm 
Ikke identifisert jernredskap 
l. 7,9 cm 
+ trekullprøve og prøve av brente 
bein 
En del forrustede jernstykker, bl.a. 
fragmenter av en kniv og muligens 
også av en pilespiss 
Pilespiss med tange og tresidet 
blad i 4 fragmenter 
2 tynne ovale jernplater, henholdsvis 
4,5 x l ,5 cm og 4,5 x l ,4 cm 
Lite jernstykke 
Pilespiss av jern med firsidig tange 
og fragmentarisk blad i 5 fragmenter, 
l. 12 cm, derav tangen 8 cm 
Fragment av kvartsittbryne, l. Il ,5 cm 
Skiferbryne, l. Il ,2 cm 
Rand skår av leirkar med svart gods, 
2,7 x 2,7 cm 
Sammenrustet jernklump som bl.a. 
inneholder en spiker 
+ trekullprøve 
Trekullprøve 
Grønn glassflussperle med 4 
rød-hvite rosetter 
Skiferbryne, l. 13,7 cm 
Fragment av skiferbryne, l. 5 cm 
Hengebryne av skifer, l. 10,5 cm 
Fragment av skiferbryne 
Flintavslag med slitespor 
En del forrustede jernstykker 
+ trekullprøve og prøve av brente 
bein. 

Ts. 5053 u 

Ts. 5053 v 

Ts. 5053 w 

Ts. 5053 x 

Ts. 5053 y og z 
Ts. 5053 æ 

Ts. 5053 ø 
Ts. 5053 å 
Ts. 5053 aa 

Ts. 5053 bb 

Ts. 5053 CC 

Ts. 5053 dd 
Ts. 5053 ee 
Ts. 5053 ff 
Ts. 5053 gg 
Ts. 5053 hh 
Ts. 5053 11 

Ts. 5053 kk 

Fra det utgravde parti av selve tunet foreligger det ingen gjenstandsfunn og 
det ble heller ikke tatt trekullprøver. Fra følgende av de utgravde haugene ble 
det tatt trekull prøver: Haug I, Il, XV, XXX og XXXI (Ts. 5053 11-pp). Fra 
haug XXX foreligger det også et brent bein. 

Når det gjelder jernsakene fra tuftene, er det ikke gjort noe forsøk på nybe-
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stemmelse av dem i forhold til katalogiseringen fra 1953. Manglende og utilstrek
kelig konservering gjør at bevaringstilstanden i dag er betydelig dårligere enn 
den må ha vært i 1953. 

Funnene i tuftene er ikke nøyaktig innmålt og nivellert, men det forekommer 
for de fleste gjenstanders vedkommende forholdvis nøyaktige opplysninger om 
funnforholdene. Om perlen som ble funnet i tuft XI (Ts. 5053 dd) heter f.eks. 
«Ble funnet midt for V-langvoll, ca. 0,5 minne i rommet og ca. 4 m fra S-enden 
av tuften. Den lå i kulturlaget like på bunnen- like over urørt grus-/sandbunn». 
I andre tilfeller er opplysningene vagere, f.eks. heter det om et forrustet jerns
tykke fra samme tuft: «Det ble funnet i tuftens sentrale del i kulturlaget». Ingen 
av beinprøvene som foreligger er blitt bestemt. 

C-14-dateringer. 

I 1975 og 1976 ble det foretatt C-14-dateringer av trekull fra 7 av de utgravde 
tuftene og fra 4 av haugene. Prøvene er utført ved Laboratoriet for Radiologisk 
datering i Trondheim. 

Funnforhold Prøvens alder i Prøven 
C 14-år kalibrert 

Tuft l 
Ut fra innberetningen trolig 
fra primært ildsted nedskåret 290 ± 90 A.D. 305 ± 125 A.D. 
i undergrunnen (bjørk og einer) 
(DF 70 l, T-2067) 

Tuft Ill 
Fra øvre del av kulturlaget 
e1ler blanding av trekull fra 520 ± 90 A.D. 545 ± 105 A.D. 
flere nivåer (bjørk og or) 
(DF 701, T-1942) 

Tuft V 
Prøven er fra den eldste 
fasen, fra dypere grop midt 340 ± 90 A.D. 355 ± 125 A.D. 
for Ø-langvoll (bjørk) 
(DF 701, T-1940) 
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Tuft VII 
Sannsynligvis fra øvre 
kulturlaget (bjørk) 750 ± 90 A.D. 770 ± 120 A.D. 
(DF 701, T-1941) 

Tuft IX 
Ingen holdepunkter for 
stratigrafisk vurdering 570 ± 80 A.D. 595 ± 85 A.D. 
(DF 701, T-1943) 

Tuft X 
Ingen holdepunkter for strati-
grafisk vurdering (bjørk) 620 ±50 A.D. 640 ± 50 A.D. 
(DF 701, T-2068) 

Tuft XI 
Fra øvre del av kulturlaget 
eller blanding av trekull fra 630 ± 90 A.D. 665 ± 95 A.D. 
flere nivåer (bjørk) 
(DF 701,T-1931) 

Haug I 
Fra bålgropa midt i haugen 
(bjørk og einer) 870 ± 70 A.D. 900 ± 100 A.D. 
(DF 785, T-2205) 

Haug Il 
Fra bålgropa midt i haugen (bjørk) 
(DF 785, T-2206) 610 ± 80 A.D. 645 ± 85 A.D. 

Haug XV 
Fra bålgropa midt i haugen (bjørk) 
(DF 785, T-2207) 550 ± 80 A.D. 580 ± 90 A.D. 

Haug XXX 
Fra bålgropa midt i haugen (bjørk) 
(DF 785, T-2208) 650 ± 100 A.D. 685 ± 115 A.D. 
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Fig. 7. Forenklet uttegning av Lunds plantegning over Steigen-anlegget. 
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2. STEIGEN-ANLEGGET. (Se plan fig. 7). 

Dette tunanlegget liger på lokaliteten Vollmoen under gården Nedre Steigen 
på Engeløya. Anlegget ble funnet av Havnø i 1926 og undersøkt av Lund i 1941 
og 1942. Det består av 16 hustufter ordnet i to grupper på 8 rundt et ovalt tun, 
altså samme mønster som Bjarkøy-anlegget. I nærheten av anlegget er det 
registrert 26 « bålhauger», og ca. 40 «søkk» med branns p or. 

Beliggenhet: 

I sin innberetning gir Lund følgende beskrivelse av omgivelsene: «På sørvest
spissen av Engeløya vider forlandet seg ut til en større halvsirkelformet, sandet 
flate. I sørvest-kanten av denne flate ligger Steigen-gårdene ut mot sjøen, mens 
steile lier omkranser flaten både mot øst, nord og vest, [ ... ] . Fra sjøsiden 
stiger terrenget på Steigen i to trinn opp til en større, udyrket sandmo. 

På det første trinn ligger Steigen-gårdene mellom 6-14 m.o.h. [ ... ]. Det 
annet og øvre trinn [ ... ] dannes av en halvsirkelformet sandmo som ligger 
mellom Vesthornet og Steigbergets steile lier. Denne flate ligger mellom 20-30 
m.o.h. I folkemunne går det nå bare under navn av Vollmoen» (se fig. 8). 

Fig. 8. Oversiktsbilde av Steigen-anlegget før utgravning. (Foto H. E. Lund 1941.) 

27 



På den sørvestre delen av Engeløya finner vi et av de rikeste fornminne
områdene i Nord-Norge (Simonsen 1970, s. 56-63). I luftlinje er avstanden fra 
Vollmoen til Bø-anlegget bare ca. 2 km. Avstanden til Sigarshaugen, landsdelens 
største gravhaug, er ca. l ,5 km og avstanden til Langs teinen, landsdelenes 
høyeste bautastein er ca. 2 km. Nede ved sjøen, ca. l km fra Vollmoen, ligger to 
langskipsnaust og ca. l ,5 km unna ligger gravfeltet på Hagbartholmen. 

Bevaringstilstand: 

Anlegget synes å ha vært så godt som uskadd da Lund foretok sine utgrav
ninger. Men når det gjelder østre tufterekke, sier han at han hadde problemer 
fordi «detaljene på forhånd allerede var meget utvisket på grunn av forvitring 
(frostsprengning)». 

Om haugene ved anlegget sier Havnø (1931), som oppfattet dem som gravhau
ger, at de alle «forlengst er utgravet og plyndret». 

Lund's undersøkelser syntes imidlertid å vise at de aller fleste var urørt og at 
det ikke dreier seg om gravhauger (se diskusjon av bålhaugenes funksjon oven
for under Bjarkøy-anlegget). I tuft Ill og haug XV ble det funnet gravlegginger 
av husdyr datert til 1700-tallet. 

Etter utgravningene lot Lund anlegget restaurere og det er seinere ved bevilg
ning fra Kulturfondet innkjøpt som fornminneområde. 

Anleggets form og størrelse: 

Anlegget består av to halvkretsformede tufte rekker, hver med 8 tufter, rundt 
et ovalt tun. Lund oppgir målene for selve tunet til 60 m N-S og 30 m Ø-V. Ytre 
mål for anlegget angis til 69 x 55 m. Anlegget er ikke helt symetrisk da den 
vestre tufterekken er mer buet enn den østre. Videre var minsteavstanden 
mellom tuftene i S 10 m og i N 30 m, men disse åpningene har vært nesten helt 
lukket av lave voller. 

Husene: 

Her som ved de seinere gravningene, konsentrerte Lund nesten all oppmerk
somhet om gulvarealene i de enkelte tuftene. De fleste tuftene hadde svakt 
buede langvegger opprinnelig bygd av gresstorv. Tuftene mangler gavlvoller i 
begge ender. Langveggvollene framtrådte som avlange forhøyninger, høyest på 
midten og lavere mot endene. Største høyde var gjennomgående 0,5 m. Bredden 
på vollene varierer betydelig avhengig av om tuftene har vegger/voller som 
ligger side om side eller felles voller. Men også fellesvollenes størrelse varierer 
betydelig. Dobbelvollen mellom tuft IV og V oppgis å ha vært l ,8-1 ,9 m br., 
mens den mellom tuft VI og VII var 4 m på det bredeste. Lund antok at 
gavlveggene var bygd av tre, men var ikke i stand til å påvise sikre spor av slike 
vegger. 
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Indre lengde i husene varierer mellom 9 og 13 m, mens bredden stort sett 
ligger mellom 3 og 4 m. D. v .s. at vi finner omlag den samme variasjonsbredden 
som på Bjarkøy-anlegget. 

Tuftene synes å ha hatt 2 rader indre takbærende stolper. I de fleste tilfellene 
er stolpehullene identifisert ved at de har vært steinsatt. Men i mange tilfeller, 
særlig når kantstein mangler, brukes uttrykk som «mulig stolpehull», «Usikre 
stolpehull». 

Stolpehullenes diameter var gjennomgående l 0-15 cm og avstanden mellom 
stolperadene l ,5-2 m. I en del tilfeller, f.eks. i tuft XIII, synes stolpehullenes 
plassering å være noe tilfeldig. Lund oppgir at han i flere tufter fant stolpehull 
langs veggene i tillegg til stolperadene etter midten av gulvet. Av oversiktspla
nen synes det å framgå at det bare er i tuft XV, langs søndre langvegg at det 
finnes en sammenhengende rekke veggstolper. 

Det ble påvist ildsteder og bålspor etter midten av gulvet i alle tuftene. I de 
fleste tilfellene dreier det seg om groper fylt med skjørbrent stein, aske og 
trekull. Men det nevnes også groper med bare bålmasse og tynnere flater med 
skjørbrent stein og trekull. Bare i tuft VIII ble det funnet et hellebygd ildsted. I 
noen tufter, f.eks. X og XV ligger ildstedene noe asymetrisk i forhold til 
midtaksen. 

I gulvet i tuft VI ble det påtruffet en struktur som er vanskelig å forklare. Det 
dreier seg om en grop, l ,75 mi tverrmål og l ,2m dyp: «l gropen var det en hel 
del brannspor sammenblandet med sand, [ ... ]. På bunnen av gropen var det en 
ringformet krets av forkullede stokker eller større greiner». Lund mente dette 
kunne være bunnen av et stort trekar som hadde stått i gropa. 

Når det gjelder kulturlagenes tykkelse og spørsmål om strategrafi, er som 
vanlig dokumentasjonsmaterialet som Lund har etterlatt seg lite tilfredsstillende. 
Det finnes imidlertid et viktig bilde (fig. 9) fra et snitt i gulvet i tuft XV som viser 
en klar lagdeling med flere nivåer med sterkt kullfarget sand adskilt av lag med 
lysere sand. Lund oppgir at han i noen tilfeller har holdepunkter for å anta flere 
bosetningsfaser. Utgangspunktet er ~a at han finner ildsteder som overleirer 
hverandre, dels i to, dels i tre nivåer. 

Om kulturlagets tykkelse finnes et viktig utsagn i innberetningen: «De fyll
massene som måtte fjernes for å avdekke tuftene [d.v.s. komme ned på steril 
grunn], var mektigst langs langveggene. I tuft enes midtakse var tykkelsen minst 
men kunne her også gå opp til 30-50 cm». 

Tunet: 

Lund oppgir ikke hvor stort areal han undersøkte på tunet. Trolig nøyde han 
seg med noen groper og en forhøyning som han tolket som rester av en tunhaug. 
Han beskriver haugen slik: «Sporene etter den var sterkt utvisket og endret. 
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Fig. 9. Tuft XV i Steigen-anlegget. Snitt gjennom gulvet. Lagdelingen gir gode holde
punkter for å anta langvarig bosetning. (Foto H. E. Lund 1942 .) 

Den var nå inntil 9 m lang S-N og 5 m bred Ø-V og hevet seg inntil 40 cm over 
terrenget nærmest omkring». 

Det eneste som ble funnet var tallrike tenner og en del knokler av storfe og 
småfe under gresstorva. Om gropene heter det at han ikke fant dyrebein eller 
dyretenner og bare ubetydelige spor etter bål/trekull. 

Hauger og søkk: 

Det stod helt klart for Lund at ingen av de 26 haugene var gravhauger. I flere 
ble det i tilknytning til de trekullfylte gropene funnet knokler av storfe og småfe, 
aldri menneskebein. Sammenlignet med haugene på Bjarkøy-anlegget er flere av 
haugene på V ollmoen større og det er oftere at haugfyllen består av skikt med 
trekull adskilt av sandlag. Men noen av haugene er helt lave, f.eks. oppgis haug 
IV å være l ,3 m i tverrmål og 35 cm. høy. I et par tilfeller ble det påvist spor 
etter stolper/pinner som hadde stått loddrett i trekullgropa. Lund undersøkte 17 
av de 26 haugene. 

I tillegg til disse haugene nevnes ca. 40 «søkk i markoverflaten spredt utover 
hele moen». Lund undersøkte noen av disse men fant ikke dyreknokler i dem og 
bare sparsomme branns p or. 
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OLDFUNN. (Simonsen 1957, s. 36-40) 

Tuft I J ernkniv, sterkt forrustet Ts. 4539 a 
Jernkniv, sterkt forrustet, l. 
10,4 cm Ts. 4539 b 
Rund stein, tverrmål 2, 7-3, 9 cm Ts. 4539 c 
Flintstykke Ts. 4539 d 
Krummet jernten, avbrudt i begge 
ender, l. 3,3 cm, tykkelse 0,3-0,7 
cm, og en liten stein av hvit kvartsitt Ts. 4539 e 

Tuft Il J ernkniv i to fragmenter, l. 11 cm Ts. 4539 f 
Stein av hvit kvartsitt Ts. 4539 g 

Tuft IIJ Fragment av skiferbryne, l. l ,5 cm Ts. 4539 h 
Ild stål med opprullede ender, l. 6,5 cm Ts. 4539 i 

Tuft IV Stein av rødlig bergart, tverrmål 
3,3-4,3 cm Ts. 4539 k 

Tuft V Flintstykke Ts. 4539 l 
Fragment av kokstein Ts. 4539 m 

Tuft VI Odden av jernkniv, l. 5,7 cm Ts. 4539 n 
Tuft VII Firsidig jernstykke, spisst i begge 

ender, l. 5,9 cm Ts. 4539 o 
Fragment av jernkniv, l. 2,9 cm Ts. 4539 p 
Gulrød glassflussperle, h. 0,8 cm, 
diam. 0,75 cm Ts. 4539 q 
Flintavslag med retusjering TS. 4539 r 

Tuft VIII Forrustede jernstykker Ts. 4539 s 
Tuft IX Blå glassperle, h. 0,8 cm, diam. 0,75 cm Ts. 4539 t 

Forrustet jernstykke, l. 2,5 cm Ts. 4539 u 
Forrustede jernstykker Ts. 4539 V 

Trekullprøve (Bjørk) Ts. 4539 w 
Rød glassflussperle, tønneformet, 
h. 0,7 cm, diam. l cm Ts. 4539 X 

Fragmenter av bronse spiral, diam. 0,65 cm, 
trådtykkelse 0,075 cm Ts. 4539 y 
Diverse forrustede jernstykker, fragmenter 
av knivblad, jernten og naglehode Ts. 4539 z 

Tuft X Perle av kleberstein, h. 0,7 cm, 
diam. 1,5 cm Ts. 4539 æ 

Tuft XI Perle av lys grå bergart, h. 0,7 cm, 
diam. 1,2 cm Ts. 4539 ø 

Tuft XII Dopsko av bronze, type Rygh 516, l. 6, l cm, 
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br. 4,2 cm, tykkelse 1 cm Ts. 4539 aa 
Randskår av kleberkar, 13,7 x 5,3 cm, 
tykkelse 1,6 cm Ts. 4539 bb 
2 eggformede steiner av gulhvit bergart Ts. 4539 CC 

Trekullprøve (Bjørk og furu) Ts. 4539 dd 
Tuft XIII Gul glassflussperle, h. 0,65 cm, diam. l cm Ts. 4539 ee 

Prøve av trekull og bark fra tuft XII og XIII Ts. 4539 ff 
Tuft XIV Grafitt Ts. 4539 gg 

Firsidig sølvten, avbrutt i begge ender, 
l. 2 cm, br. 0,5 cm, tykkelse 0,2 cm Ts. 4539 hh 

Tuft XV Skår av kleberkar, 10,2 x 4,2 cm, 
tykkelse l ,3 cm Ts. 4539 kk 
Jernring i 4 fragmenter, diam. 3 cm Ts. 4539 11 
Skår av kleberkar 9,9 x 6,9 cm, tykkelse 
1,85 cm Ts. 4539 mm 
Randskår av kleberkar 6,5 x 4,5 cm, 
tykkelse l cm Ts. 4539 nn 
Trekullprøve (Bjørk) Ts. 4539 00 

Skår av kleberkar, 6,7 x 4,9 cm, 
tykkelse 1 ,5 cm Ts. 4539 PP 
Prøve av trekull og delvis forbrent tre 
(Furu og bark av bjørk) Ts. 4539 qq 

Tunet Rund, hvit stein Ts. 4539 IT 

Firsidig skiferbryne, l. 16 cm Ts. 4539 ss 
Uvisst sted 
i anlegget Skiferbryne med rombisk tverrsnitt Ts. 4539 tt 

Fragment av skifer bryne 3,2 x l, l cm, 
tykkelse 0,4 cm Ts. 4539 uu 
To flintavslag Ts. 4539 vv 

Haug Ill Fragment av firsidig skiferbryne l. 11 cm Ts. 4539 ww 
Haug XV Diverse funn i tilknytning til dyrebe-

gravelse fra 1700-tallet Ts. 4539 XX, 

yy, 
zz, 
ææ, 

Haug XVIII Firsidig skiferbryne, l. 9,7 cm Ts. 4539 øø 
Div. grafittstykker, Ts. 4539 aaa 
Trekullprøve (Bjørk) Ts. 4539 ii 

Haug XXI Skiferbryne, 1. 7,5 cm Ts. 4539 bbb 
Haug XXVI Prøve av trekull og delvis forbrent tre 

(Furu og bjørk) Ts. 4539 ccc 
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Dyre bein: 
Fra undersøkelsene i 1941 ble et betydelig materiale av brent og ubrente 

dyretenner og dyreknokler bestemt av dansken Magnus Degerbøl. I Lund's 
etterlatte papirer finnes en liste over bestemmelsene. I gulv lagene i tuftene I, Il, 
Ill, V, VI, VII, VIII i «tunhaugen» og i bålhaugene Ill, VI, og XV ble det påvist 
knokler og tenner både av storfe og småfe. Hest er bare kjent gjennom et 
knokkel-fragment fra haug Ill. 

I Lund's innberetning fra undersøkelsene i 1942 nevnes funn av brente og 
ubrente dyreknokler og tenner fra de fleste av tuftene og haugene. Dette mate
riale er ikke katalogisert ved Tromsø Museum og det framgår ikke av Lund's 
etterlatte papirer hvor materialet har tatt vegen. (Også noen oldsaker som 
nevnes i Lund's innberetning er ikke katalogisert ved Tromsø Museum). 

Trekullprøvene: 
I forbindelse med katalogiseringen ved Tromsø Museum av trekullprøvene fra 

Vollmoen er det tydeligvis oppstått en del feil. Ved å sammenholde katalogise
ringen med Lund's innberetning og en liste fra Elias Mork med treslag-bestem
melse, synes det mulig å løse problemet. Ts. 4539 qq som står oppført under tuft 
XV må stamme fra tuft IX, mens Ts. 4539 w som står oppført under tuft IX, er 
funnet i tuft X. 

C 14-dateringer: 
De to prøvene under DF 289 ble foretatt i Trondheim i 1968 etter søknad fra 

Th. Sjøvold. Prøvene under DF 894 er målt i 1977. 

Funnforhold 

Tuft IX (Ts. 4539 qq) 
Ingen holdepunkter for stratigrafisk 
vurdering (furu og bjørk) 
DF 894, T-2480) 
Tuft XII (Ts. 4539 dd) 
Trolig fra steinsatt ildsted 15 cm over 
sandgrunnen (furu og bjørk) 
(DF 289, T-722) 
Tuft XV (Ts. 4539 oo) 
Funnet omlag midt i rommet sammen 
med delvis brente dyreknokler. Ingen 
holdepunkter for stratigrafisk vurdering 

Prøvens alder i 
C 14-år 

500 ± 70 A.D. 

510 ± 90 A.D. 

(bjørk) 870 ± 80 A. D. 
(DF 289, T-723) 

3. 

Prøven kalibrert 

530 ± 90 A.D. 

540 ± 100 A.D. 

900 ± 100 A.D. 
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Haug XXVI (Ts. 4539 ccc) 
Fra bålgropa midt i haugen (furu og 
bjørk) 530 ± l 10 A. D. 555 ± 115 A. D. 
DF 894, T-2481) 

3. BØ-ANLEGGET (se plan fig. 10) 

Bø-anlegget som ligger på gården nedre Bø på Engeløya i Steigen kommune, 
ble funnet av H. E. Lund under krigen. Anlegget ble oppmålt i 1950 og utgrav
ninger foretatt 1951-54. 8 tufter ble undersøkt. På den plantegningen som gjengis 
her, har Lund operert med to tufterekker med 6 hus i hver rekke. Nær anlegget 
ligger det en stor og tre mindre gravhauger. I tillegg finnes det et antall bålgroper 
(søkk i bakken) og ildsteder. 

Beliggenhet: 
Anlegget ligger i luftlinje ca. 2 km NV for tunanlegget på Steigen (men 

gangavstanden over Steigskaret er ca. % time) og ca. 2 km SV for bebyggelsen 
på Bø. Området er ei forblåst sandslette, lyngbevokst med en del bjørkekratt og 
også fuktigere partier. 

Bevarings tilstand: 
Fra gammelt av har bygdeveien mellom Bø og Steigen gått tvers over tunan

legget. Om den har ødelagt noen tufter vites ikke. Lund opplyser at under krigen 
ble gresstorva flekket av på store deler av området, delvis også på selve anleg
get. Lund har derfor vært usikker på antallet tufter. Plantegningen som gjengis 
her, har altså 12 tufter men på oppmålingen fra 1950 har han 8 tufter i søndre 
rekke og 3 i nordre. Ved en befaring i 1977 kunne det konstateres noenlunde 
sikre spor etter 7 tufter i sør og 2 i nord. Den største gravhaugen, haug IV, 
hadde ei djup grop i midten etter ei plyndringsgravning i eldre tid. 

Anleggets form og størrelse: 
Lund oppgir anleggets ytre mål til 38-40 m Ø-V og 47-50 m N-S. Selve tunet 

anslår han til 38 X 25 m. Som på Vollmoen er anlegget ikke helt symetrisk, bare 
søndre tufterekke synes å ha vært buet. 

Husene: 
Husene på Bø er gjennomgående noe mindre enn på Sandmælen på Bjarkøy 

og på Vollmoen på Steigen. Innvendige mål oppgis til 6--8 X 3,5 m. Bare tuft IX 
synes å ha hatt buede langvegger og i alle tuftene er bakveggen markert med 
voll. Som ellers på de nordnorske anleggene er veggvollene steinfrie. Strukture
ne inne i tuftene var vanskelig å få tak på. Ingen av stolpehullene på planteg-
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BØ-ANLEGGET PÅ ENGELØYA 

Bygdevei 
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Fig. JO. Forenklet uttegning av Lunds plantegning av Bø-anlegget. 

35 



Fig. Il. Tuft Ill i Bø-anlegget. Gulvet gravd ned til steril grunn mens ildstedene står på 
sokkel. (Foto H. E. Lund 1952.) 

ningen ansees for sikre. I noen av husene var det også vanskelig å påvise sikre 
ildsteder. 

Lund synes ikke å ha vært inne på tanken om flere byggefaser. Det finnes ikke 
nøyaktige opplysninger om kulturlagets tykkelse, men det syns å ha vært bety
delig tynnere enn på Bjarkøy og Steigen. Et bilde fra tuft 3 (fig. 11), der gulvet er 
gravd ned til steril grunn, mens ildstedene står på søyler, antyder et kulturlag på 
i allefall ca. 20 cm. 

Gra1•hauger: 
Haug I-Ill er 5-6 m i diameter og ligger 30-40 m NØ for anlegget mens haug 

IV ligger inntil anlegget mot SV. I haug I ble det kjente våpengravfunnet fra 
yngre romertid funnet (Slomann 1959). Haug Il og Ill innholdt ikke gravgods 
men det var sikre holdepunkter for å anta at det dreide seg om gravanlegg. I 
haug IV som er ca. 20m i diameter, ble det funnet leirkarskår, menneskebein og 
bjørneklør. 
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Bålgroper og ildsteder: 
Lund undersøkte en rekke ildsteder og bålgroper i tilknytning til anlegget (se 

plan fig. 10). Bålgropene var av samme hovedtype som de som kjennes fra 
V ollmoen og Bjarkøy, dog med den forskjell at ingen har markert voll rundt eller 
ligger i en haug. De fleste ildstedene var steinsatte og runde eller langovale av 
form. 

Oldfunn: 

Tuft IV 
Tuft V 

Tuft XIV 

Grop Il 
Grop Ill a-b 
Grop IV 
Grop V 

Grop VI a-b 
Grop VII 
Bålgrop ved NV -si
den av anlegget 
Bø-anlegget uten 
nærmere ang. av 
funnsted 
Gravhaug I 

Gravhaug IV 

Trekullprøve 
4 små uornerte leirskår 
Trekullprøve 
Brente bein 
Trekullprøve 
Trekull prøve 
Trekullprøve 
Trekullprøve 
Rødbrun glassflussperle h. 0,75 cm, 
diam. 0,9 cm 
Rødbrun glasslussperle h. 0,5 cm, 
diam. l cm 
Trekull prøve 
Trekullprøve 
Trekullprøve 

Trekull prøve 
Fragmenter av skiferbryne, l. 3 ,5 cm 

Ts. 5278 a 
Ts. 5278 b 

Ts. 5278 c 
Ts. 5278 d 
Ts. 5278 e 

Ts. 5278 g 

Ts. 5278 h 
Ts. 5278 i 

Ts. 5278 k 

Ts. 5278 l 

Ts. 5278 m 
Ts. 5278 n 

Ts. 5278 o 

Ts. 5278 p 
Ts. 5278 f 

Grav 1: velutstyrt våpengrav Ts. 540 l a-n 
Grav 2: fibula av sølv og menneskebein 
(Slomann 1959) Ts. 540 l o-p 
Diverse sterkt forbrente leirskår av et 
lite kar med rundet buk, utoverbøyd 
munningsrand og et båndformet øre 
Brente menneskebein 
5 forbrente bjørneklør 

Ts. 5278 q 

Ts. 5278 r 
Ts. 5278 s 
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C 14-dateringer: 
Det foreligger 3 C 14-dateringer fra anlegget målt i 1957 ved C 14-laboratoriet i 

Trondheim etter søknad fra H. E. Lund. 

Funnforhold 

Grop Il (Ts. 5278 g) 
Fra bålgrop (DF 4, T-44) 
Grop Ill a-b (Ts. 5278 h) 
Fra bålgrop (DF 4, T-45) 
Grop V (Ts. 5278 m) 
Fra bålgrop (DF 4, T-48) 

4. LEKNES-ANLEGGET (se plan fig. 12). 

Prøvens alder i 
C 14 år 

50± 100 A.D. 

360 ± 125 A.D. 

380 ± 175 A.D. 

Prøven kalibrert 

55± 115 A.D. 

385 ± 165 A. D. 

400 ± 200 A. D. 

Som nevnt i innledningen, ble anlegget på Leknes på Vestvågøya funnet av 
O. Nicolaissen, i forrige århundre, men han oppfattet dette som et gravfelt 
bestående av langhauger. Da Lund «gjenoppdaget» tunet i 1950, var det bare 4 
tufter bevart. Disse ble utgravd i 1951. I tilknytning til anlegget ble det også 
registrert 7 bålgroper. 

Bdiggl'nhl't: 
Leknes-anlegget ligger i utkanten av tettbebyggelsen på Leknes ca. 200 m fra 

sjøen. Omgivelsene har tidligere vært dominert av betydelige myrstrekninger 
som nå for det meste er oppdyrket. Avstanden til den store gravplassen fra eldre 
jernalder på Holsøya (Sjøvold 1962, s. 69-71, Johansen 1977, s. 29-30) er ca. 1.5 
km. Stornaustet på Holsneset ligger ca. l km unna (Simonsen 1970, s. 74-75) og 
det til nå eldste romertidsgravfunn i Nord-Norge (upublisert) ca. 4 km unna. 

Bl'l'a ringstilstand: 
Da Lund registrerte anlegget i 1950 var det sterkt rasert. Bygdevegen var lagt 

over den østre delen og en fotballplass hadde ødelagt den sørlige delen og selve 
tunet (se plan fig. 12). Området i øst der Lund fant 7 bålgroper, er seinere 
utplanert til villahage, mens de 4 bevarte tuftene ennå ligger slik Lund forlot 
dem etter utgravingen. Lund fikk også opplysninger fra folk på stedet om at det 
hadde ligget små rundhauger med søkk i toppen omkring anlegget. 
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LEKNES-ANLEGGET PÅ VESTVÅGØYA 
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Fig. 12. Forenklet uttegning av Lunds plantegning over Leknes-anlegget. 

39 



~------

1 

1,15 

1,83 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

....l 

....l 
o 
> 

1,2Lt 

1,3Lt 

1,93 

n 1,S98 
74 'Il 

V 

1,00 

-Il 
1,70 

TUFT Il 

1,21 

,O 
CD 
en 

....l 

....l 
o 
> 

0,95 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

---_j 

• Trekull 



44Fig. 13. Tuft Il i Leknes-anlegget. Plantegning rentegnet etter Lunds originale blyant
tegning. Nr. I-VI er nivellementer på steril grunn etter tuftas midtlinje, Nr. 1-6 er 
ildsteder, nr. 7-11 antatte stolpehull og 12-17 stein og heller i kulturfaget. 

Anleggets størrelse og form: 
På bakgrunn av opplysningene i Nicolaissens registrering, opplysninger fra 

eldre folk og de bevarte strukturene, antok Lund at anlegget opprinnelig har 
bestått av 14 tufter omkring et rundaktig eller ovalt tun. Han anslo anleggets ytre 
mål til å ha vært ca. 60 X 45-50 m og selve tunet til ca. 25 X 30 m. 

Husene: 
Husene har vært av samme hovedtype som Bø-anlegget med rette langvegger 

og også med bakveggen markert av voll. Men veggvollene var kraftigere og 
gulvarealet større enn på Bø. Innvendig målte tuftene 7,5-10 X 3,5-4 m. Et 
særtrekk ved Leknes-anlegget var en del stein i vollene og markering med stein 
mellom gulv og veggvoller, særlig i tuft Il (se fig. 13) og IV. Det var også mer 
stein i kulturlaget enn på de øvrige anleggene. Det ble påvist en del steinskodde 
stolpehull og Lund antok at husene hadde hatt to rader takbærende stolper. 
Lund har vært inne på tanken om flere byggefaser. Og når en studerer den 
originale plantegningen av tuft Il (se fig. 13) vil det framgå at ildsted 6 ligger på 
et klart dypere nivå enn de øvrige ildstedene. Kulturlagene i tuftene var tildels 
meget tykkere. Av nivellementene i tuft Il synes det å framgå at kulturlaget har 
vært inntil 60 cm tykt. 

Nicolaissens utgravning gir også holdepunkter for å anta flere byggefaser. Han 
fant nemlig et tykt lag med trekull under to av langveggene (Nicolaissen 1891, 
s. 5). 

Bålgropene: 
De 7 bålgropene som Lund kaller «SØkk», lå like Ø for anlegget og i kanten av 

ei myr. Søkk I er beskrevet slik av Lund: «Det var forholdsvis tydelig ca. l ,75 m 
i tverrmål og ca. 0,3 m dypt. Like under gresstorva var det et kompakt lag med 
stein, [ ... ]. Under steinene var det et ca. 5-8 cm tykt trekull og[ ... ] Søkk Il som 
også ble undersøkt, innehold trekull og store mengder myrmalm, anslått til 
ca. 100 kg». 
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Oldfunn: (Simonsen 1957, s. 133-34) 

Tuft I 
Tuft li 
Tuft Ill 

Trekullprøve 
Trekullprøve 
Trekullprø ve 
Bryne av kvartsitt avbrutt i en ende, 

Ts. 4896 a 
» 4896 b 
» 4896 c 

l. 14,5 cm » 4896 d 

Tuft IV 
Søkk I 
Søkk Il 

C 14-dateringer: 

Skår av spannformet leirkar 
Trekull prøve 
Trekullprøve 
Trekullprøve 
Myrmalmprøve 

» 4896 e 
» 4896 f 
» 4896 g 
» 4896 h 
» 4896 i 

En prøve fra tuft I eller tuft Ill ble målt i Trondheim etter oppdrag av 
H. E. Lund i 1964. I forbindelse med utarbeidelsen av denne artikkelen er 
ytterligere 3 prøver datert. 

Funnforhold Prøvens alder i 

Tuft I eller Ill (Ts. 4896 a eller c) 
Ingen holdepunkter for stratigrafisk 

C 14-år 

vurdering (bjørk) 160 ± 90 A. D. 
(DF 159, T-444) 
Tuft Il (Ts. 4896 b) 
Ingen holdepunkter for stratigrafisk 
vurdering (bjørk) 170 ± 70 A. D. 
(DF 709, T-1937) 
Tuft IV (Ts. 4896 f) 
Ingen holdepunkter for stratigrafisk 
vurdering (bjørk) 190 ± 90 A. D. 
(DF 701, T-1938) 
Søkk I (Ts. 4896 g) 
Fra trekullaget i bunnen av gropa 
(bjørk) 680 ± 60 A. D. 
(DF 894, T-2479) 
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Prøven kalibrert 

175 ± 105 A. D. 

180 ± 90 A.D 

205 ± 115 A. D. 

705 ± 85 A.D. 



5. TJØTTA-ANLEGGET 
Tunanlegget på Tjøtta oppgis av Lund å ha vært «inntil 100 x 100m stort, men 

reelt ikke større enn Steigen-anlegget. Tjøtta-anlegget former seg noe uregle
mentert etter terrenget» (Lund 1965, s. 291.) Lund mente at dette anlegget 
hadde størst likhetspunkter med anleggene på Steigen og Bjarkøy. Bare tre av 
tuftene ble utgravd. Funn og rapporter ligger i museet i Trondheim og vil ikke bli 
nærmere behandlet her2 • 

C 14-dateringer: 
I forbindelse med utarbeidelsen av denne artikkelen, ble det målt to prøver 

ved Radiocarbonlaboratoriet i Trondheim. 

Funnforhold 

Tuft I (T. 17302 a) 
Fra ildsted forsenket undergrunnen 
(bjørk og furu) 
(DF 701, T-2I56) 
Tuft !lb (T. I 7303 b) 
Ingen holdepunkter for stratigrafisk 
vurdering (selje og or) 
(DF 701, T-2157) 

6. ÅSE-ANLEGGET 

Prøvens alder i 
C 14-år 

3IO ± 80 A.D. 

630 ± 70 A.D. 

Prøven kalibrert 

330 ± 110 A.D. 

650 ± 80 A.D. 

Tunanlegget på gården Åse på Andøya er det eneste undersøkte i Nord-Norge 
hvor utgravningen er publisert (Sjøvold 1971). Da Sjøvolds publisering er fyldig 
og detaljert, skal vi her nøye oss med å oppsummere noen hovedpunkter. 

Anlegget ligger i myromgivelser på samme måte som på Leknes og Gimsøy. 
Det består av 14 tufter omkring et rundaktig tun med en inngang (se Sjøvold 
I 971 , s. 7). De ytre mål er 40 x 43-44 m. Som på Leknes- og Bø-anleggene har 
tuftene hatt bakre gavlvegg markert med voll. De to husene som Sjøvold under
søkte hadde gulvarealer på henholdsvis 8 x 2,5 m og ca. 10 x 4 m. Det ble ikke 
påvist sikre stolpehull. Langs innersiden av veggvollene ble det funnet trekulls
triper, antagelig etter indre trevegger. Spor etter en eldre byggefase represente
res antagelig av et ildsted under veggvollen mellom tuft 13 og 14 og av et ildsted 
delvis under gavlveggen i tuft 2. Sjøvold angir ikke tykkelsen på kulturlagene, 
men av profiltegningene synes det å framgå at de var tynne, 5-15 cm. 

Funnmaterialet, Ts. 4372 a-f (Sjøvold 1952, s. 62) og Ts. 4481 a-ee (Simonsen 
I957, s. 20-2I), gav ingen sikre kronologiske holdepunkter. 
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C 14-dateringer: 
S}øvold fikk i /968 målt to prøver på trekull som hadde ligget i magasinet i 

Tromsø Museum siden utgravningene. 

Funnforhold 

Tuft 2 (Ts. 4372 f) 
Fra ildstedene (bjørk) 
(DF 275, T-661) 
Tuft /3 (Ts. 4481 ee) 
Fra ildstedene 
(DF-275, T-660) 

7. GIMSØY-ANLEGGET (se skisse fig. 14) 

Prøvens alder i 
C 14-år 

410 ± 80 A.D. 

260 ± 70 A.D. 

Prøven kalibrert 

435 ± 115 A.D. 

285 ± 105 A.D. 

Dette tunanlegget som ligger i utmark under gården Saupstad, ble funnet så 
seint som i 1968 og det er ennå ikke foretatt utgravninger. I følge Simonsen 
(1970, s. 72) skal anlegget ha hatt 7 tufter. Men den skissen som publiseres her, 
har bare med 6 sikre tufter. Tunanlegget på Gimsøy a er foreløpig det eneste 
kjente «hesteskoformede» anlegg i Nord-Norge. 

Skissen fig. 14 viser også at det i nærheten av tuftene ligger et antall «søkk» i 
bakken som rimeligvis må sees i sammenheng med bålgropene på andre anlegg. 

Tunanleggets ytre mål er ca. 35 X 25 m. 
Anlegget ligger på en knauset morenerygg midt i et vidstrakt myrområde. Men 

iallefall i eldre jernalder har størstedelen av myrene mot nord vært en grunn poll 
med et trangt utløp til havet. Funnstedet for runesteinen fra Gimsøy ligger ca. 3 
km mot Ø og på gården Hov, ca. 3 km mot NV, ligger tuftene etter to langskips
naust. 

Tuftene mangler bare gavlveggvoll inn mot tunet og er altså av samme ho
vedtype som de på Bø, Leknes og Åse. Men gulvarealet er noe mindre, 
ca. 6,5 X 3 m. Tuft I framviser muligens spor etter en eldre byggefase ved at det 
mot sør synes å ligge to paralelle veggvoiier. 

8. BØSTAD-ANLEGGET (se skisse fig. 15) 
Tunanlegget på gården Bøstad ble identifisert av O. S. Johansen i 1974 etter at 

en lokal kjentmann, Trygve Bottolfsen, hadde påvist stedet. På overflaten kan 
bare en rekke med 4 tufter side om side identifiseres sikkert. Men øst for tuft IV 
er ujevnheter i terrenget (markert med ? på skissen) som antyder at husrekken 
fortsetter videre i en bue mot sørøst. Mot elva er det øverste jordlaget avskra-
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GIMSØY -ANLEGGET 
VÅGAN K., NORDLAND 

Skisse mai 1977, O. 5. J. 

O 1 2 3 4 5m 

®Grop 

----------\ 
,...----------) 

l l 
' ....... ) 

Fig. 14. Skisse over Gimsøy-anlegget. 

pet, men det er lite rimelig å anta at det har vært plass til en motstående 
husrekke der. 

Anlegget ligger i utmark på en smal strandflate nede ved den indre av Borg
pallene. Avstanden til sjøen er ca. 75 m. Borge kirke ligger høyt og fritt ca. 800 
m mot SV og jernaldergården på Bøstad (Johansen 1977, s. 32-34) ligger ca. l 
km mot V under fjellfoten. Henholdsvis 150 og 300 m NØ for tunanlegget ligger 
to 15-20 m lange nausttufter. I luftlinje er avstanden til anleggene på Leknes og 
Gimsøy henholdsvis 12 og 20 km. 

Tuft IV har ingen markering av bakre gavlveggvoll, mens tuft Ill har antyd
ning til en slik voll. Forøvrig er tuftenes størrelse og form omlag som på 
Gimsøy-anlegget. 
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BØSTAD-ANLEGGET 
VESTVÅGØY K., NORDLAND 

Skisse mai 1977, O.S.J. 

O 1 2 3 4 5m 

N 

i 

Overflaten 
avskrapet 

Fig. 15. Skisse over Bøstad-anlegget. 
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IV Kronologi 
Bjarkøyanlegget: 

To enkeltgjenstander, et kvartsittbryne og et leirkarskår, begge fra tuft IX, 
peker klart mot eldre jernalder. Mens en rekke skiferbryner, og kanskje også 
noen av pilespissene og knivene, må dateres til yngre jernalder. En glassperle 
med rosetter (Ts. 5053 dd) er blitt vurdert av magister Inger Kellmer, Bergen. 
Hun opplyser (i brev datert 31.01.1977) at perle typen (Øyenperler, A IV, 2-3) 
foreligger i 4 daterbare funn på Vestlandet, alle fra vikingtid. 

De 11 C 14-dateringene (se fig. 16) danner en sammenhengende rekke fra og 
med yngre romertid til og med vikingtid. Begge de eldste dateringene synes å 
kunne knyttes til ildsteder under eller i bunnen av kultur lagene i tuft I og V. 
Hovedtyngden av dateringene ligger i den seinere delen av folkevandringstida og 
den eldre delen av merovingertida. 

Fig. 16. Oversikt over C 14-dateringer fra de nordnorske tunanleggene. (Ved kalibre
ringen er MASCA-tabellen benyttet.) ~ = ukalibrert. ==!== = kalibrert. 

BJARKØY Tuft I 
Tuft V 

Tuft Ill 

Haug XV 

Tuft IX 

Haug II 
Tuft X 

Tuft XI 

Haug XXX 
Tuft VII 
Haug I 

STEIGEN Tuft IX 

Tuft XII 
Haug XXVI 

Tuft XV 

BØ Grop Il 

Grop Ill a-b 

Grop Y 

LEKNES Tuft I eller Ill 

Tuft Il 

Tuft IV 
Søkk I 

TJØTTA 

ÅSE 

Tuft I 

Tuft Il b 

Tutt 13 

Tuft 2 

100B.C. A.D. 100A.D. 200A.D. 300A.D. 400A.D. 500A.D. 600A.D. 700A.D. BOOA.D. 900A.D. 1000A.D. 
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Det er god grunn til å anta at brukstida for Bjarkøyanlegget strekker seg fra og 
med yngre romertid til og med vikingtid. 

Steigen-ante gget: 
Doppskoen av bronse fra tuft XII viser entydig mot vikingtid. Et ildstål fra 

tuft Ill og kleberskår fra tuftene XII og XV peker, sammen med en del skifer
bryner, mot yngre jernalder generelt. Om glassflussperlen fra tuft VII uttaler 
Inger Kellmer at denne typen finnes i daterbare funn på Vestlandet fra mero
vingertid og vikingtid. De øvrige 4 perlene er vanskeligere å plassere i forhold til 
det vestnorske perlematerialet, men flere har trekk som peker mot sein mero
vingertid/vikingtid. Det ble ikke funnet gjenstander som kan dateres til eldre 
jernalder. 

3 av C 14-dateringene peker imidlertid mot folkevandringstid. Den fjerde 
dateringen ligger i vikingtid og stemmer godt med oldfunnene. 

På basis av det foreliggende materialet kan en trekke den slutning at anlegget 
har vært i bruk i folkevandringstid og vikingtid. Om anlegget lå øde eller var i 
bruk i merovingertida kan vanskelig avgjøres på basis av de data som foreligger. 

Bø-anlegget: 
Det foreligger ingen daterbare oldfunn eller C 14-dateringer fra tuftene. To 

glassflussperler fra bålgrop V er svært vanskelig å datere. De 3 C 14-dateringene 
stammer også fra bålgroper like ved anleggene. (Da dette er tidlige dateringer, er 
usikkerhetsmarginen forholdsvis stor). Mens den ene dateringen ligger i eldre 
romertid og sein keltertid viser de to andre mot yngre romertid og folkevand
ringstid. 

Gravhaug I som ligger 30-40 m fra anlegget har altså gitt en dobbelgrav fra 
yngre romertid, mens gravhaug IV like ved anlegget gav funn fra yngre romer
tid/folkevandringstid. 

Det foreligger altså en del holdepunkter for å anta at anlegget har vært i bruk 
innenfor romertid/folkevandringstid. Det er verd å merke seg at de yngste 
dateringene fra Bø og de eldste fra Steigen faller omlag samtidig. Det er således 
grunnlag for å stille opp den hypotesen at de funksjoner som var knyttet til 
tunanlegget på Bø ble flyttet til anlegget på Steigen i folkevandringstida. 

Leknes-ante gget: 
To gjenstander fra tuft Il, et kvartsittbryne og et skår av spannformet leirkar, 

peker mot yngre romertid/folkevandringstid. Alle de 3 C 14-dateringene fra 
tuftene peker entydig mot eldre og yngre romertid. Merovingertidsdateringen fra 
søkk I passer dårlig med oldfunnene og de øvrige C 14-dateringene. På den 
annen side er det antydning til lagfølge når det gjelder ildstedene i tuftene og 
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kulturlagene var meget tykke. I dette tilfelle er det særlig beklagelig at en ikke 
vet nøyaktig fra hvilke ildsteder trekullprøvene er tatt. 

Det foreliggende materialet gir neppe grunnlag for å si mer enn at anlegget har 
vært i bruk i alle fall i romertid. 

Tjøtta-anlegget: 
Funn av leirkarskår i Tuft I og IV peker mot eldre jernalder mens skiferbryne 

fra Tuft Il b og IV må dateres til yngre jernalder (oldfunnene er publisert av 
Marstrander 1952, s. 145-147). De to C 14-dateringene styrker antagelsen om at 
tunanlegget har vært i bruk både i eldre og yngre jernalder. (Se forøvrig note 2.) 

Åse-anlegget: 
Ingen av oldfunnene gir sikre kronologiske holdepunkter (Sjøvold 1971, 

s. 23-24). De to C 14-dateringene ligger begge i yngre romertid/folkevandrings
tid. 

Gimsøy- og Bøstad-anleggene: 
Da det ikke er foretatt utgravninger på disse anleggene må de foreløpig ansees 

for udaterte. Men tuftenes form og størrelse passer best med de på Bø, Leknes 
og Åse som er datert til eldre jernalder. 

V. Tunanleggenes funksjon. 
Den tidligere diskusjonen: 

Når det gjelder anleggenes funksjon, har ulike oppfatninger vært framsatt. Det 
har dels vært hevdet at de representerer vanlig jordbruksbosetning (landsbyer), 
dels at de har vært høvdingers hirdkaserner. Men det har også vært foreslått at 
de kan ha vært tingsteder, religiøse sentra, markedsplasser eller borganlegg. De 
som spesielt har beskjeftiget seg med anleggene i Rogaland (J. Petersen og 
O. Møllerop), har vært tilbøyelig til å oppfatte slike anlegg som en slags klynge
tun eller landsbyer. H. E. Lund derimot har med utgangspunkt i det nordnorske 
materialet hevdet at det dreier seg om militærforlegninger knyttet til høvdinge
seter. Både P. Simonsen (f.eks. 1970, s. 18) og G. Gjessing (f.eks. 1973, s. 38) 
er tilbøyelig til å støtte Lund, mens B. Magnus og B. Myhre (1975, s. 263 qg 

315) mener at anleggene representerer en jordbruksbosetning. 
A. Hagen gir i 1962 (s. 190) støtte til hypotesen om at tunanleggene har vært 

militærforlegninger mens han i 1967 (s. 196) sier at det foreløpig ikke kan gis 
noen entydig tolkning når det gjelder funksjon. 

I forbindelse med publiseringen av anlegget på Åse, Andøya, sier Th. Sjøvold 
følgende (1971, s. 31 ): «Så lenge det er publisert så lite konkrete, faktiske 
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opplysninger om disse anlegg, kommer vi ikke ut over gjetningsstadiet, og jeg 
ser ingen grunn til å berike litteraturen med flere gjetninger.» Det synes helt 
klart at diskusjonen og argumentasjonen omkring anleggenes funksjon har vært 
hemmet fordi så få undersøkelser har vært publisert og fordi det dreier seg om 
gamle undersøkelser foretatt for 25-40 år siden. 

Den mest omfattende diskusjon av anleggenes funksjon finnes i to artikler 
henholdsvis av O. Møllerop (1957) og H. E. Lund (1965). Gjennom en detaljert 
analyse av fornminner og oldfunn og deres spredning innenfor et mindre område 
i Nærbø k. i Rogaland bygger Møllerop opp en modell for hovedtrekkene i 
utviklingen av gården i Rogaland i førhistorisk tid. Han tenker seg at sentralgår
der basert på storfamiliesystemet etableres i bronsealder og «at hver enkelt gård 
brukte et temmelig stort område» (s. 28). Konsentrasjonen av bebyggelsen 
fortsetter helt fram til yngre romertid da enkeltgårdene, de tradisjonelle folke
vandringstidsgårdene, utskilles og klynge tunene fraflyttes. Tunanleggene som i 
Rogaland kan dateres til perioden ca. Kr.f.- ca. 400 e.Kr., representerer i denne 
modellen den yngre fasen av klyngetun/landsbybosetningen. Det synes å være et 
hovedargument for Møllerop at den yngste bosetningsfasen på tunanleggene kan 
dateres omlag samtidig med de eldste enkeltgårdene. Med utgangspunkt i mate
rialet fra Klauhauane går Møllerop sterkt i mot alternative tolkninger som har 
vært framsatt (s. 46-47): «Et slikt kulturlag opptil l m tykt på Klauhauane kan 
ikke tenkes etter de sporadiske besøk man må regne med hvis anlegget skulle 
være hellig sted, tingsted eller borganlegg. Tankene om en militærforlegning er 
like urimelig; en høvdingeslekt skulle i så fall ha holdt ca. 200 mann her gjennom 
ca. 300 år». Men i et seinere arbeid (1971) der Møllerop gir en oversiktlig 
sammenfatning av materialet fra Rogaland, er han mindre kategorisk i sin vurde
ring. Og det heter bl.a. (s. 165-166): «Det må innrømmes at det er mange trekk i 
det materialet som er funnet i husene som ikke støtter opp under hypotesen om 
vanlig bosetning.» 

H. E. Lund har berørt funksjonsproblemet i en lang rekke artikler, mest 
utførlig i Norsk Tidsskrift for Sprogvitenskap XX, 1965. Med bakgrunn i sine 
undersøkelser i Nord-Norge setter han tunanleggene i sammenheng med høv
dingeinstitusjonen. Hans modell for den politiske og økonomiske organiseringen 
i Nord-Norge går ut på at det i «landnåmstiden» (200-400 e. Kr.) ble etablert en 
rekke høvdingedømmer med sentralgårder der høvdingen bodde og tunanlegg 
der høvdingens hird var forlagt. Dette systemet fortsatte gjennom yngre jernal
der fram til Rikssamlingen. Men i noen tilfeller ble høvdingsetene flyttet 
(f.eks. fra Bø til Steigen) eller nye etablert (f.eks. Bjarkøy). 3 

I sin argumentasjon legger Lund stor vekt på at flere av anleggene ligger 
nettopp på de gårdene der vi fra skriftlige kilder vet at det satt høvdinger i 
vikingtiden: Hårek på Tjøtta, Lodin Ongul på Steigen, Tore Hund på Bjarkøy. 
Og ut fra oldfunnene mente Lund å kunne datere den yngste bruksfasen for 
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bl.a. disse anleggene til vikingtid. Han regner det som et viktig argument mot 
landsby-hypotesen at alle hus i anleggene har bosetningsspor (kulturlag, ildste
der). Det er ikke rimelig å tolke noen som fjøs. Lund legger også vekt på de 
nordnorske anleggenes beliggenhet. De ligger ofte et godt stykke unna (opptil et 
par km) fra de sentrale gårdene fra historisk tid, og et stykke unna den optimale 
åkerjorda. 

Forsøk på en revurdering: 
Gjennomgangen av materialet fra Lund's utgravninger og den nye serien med 

C 14-dateringer har på en del områder gitt oss fastere grunn å stå på. Alle hus 
har en struktur som sammenholdt med ildsteder og kulturlag, gjør det klart at de 
har tjent som boliger. På basis av kulturlagenes tykkelse, oldfunn og C 14-date
ringer kan en slutte at noen av anleggene har hatt kort brukstid (f.eks. Bøanleg
get) mens andre (f.eks. Steigen- og Bjarkøyanleggene) har vært brukt gjennom 
svært lang tid. Det er bekreftet at noen av anleggene går tilbake til eldre/yngre 
romertid og at den yngste bruksfasen ligger i merovingertid/vikingtid. 

Flere av anleggene (i allefall Steigen- og Bjarkøyanleggene) synes å ha en 
brukstid som strekker seg over både eldre og yngre jernalder. 

Når det gjelder konklusjonene vi mener å kunne trekke av det nordnorske 
materialet, vil vi være tilbøyelig til å støtte det som er kjernen i Lund's oppfat
ning, nemlig at anleggene har hatt tilknytning til en høvdingeinstitusjon og et 
system av høvdingedømmer. Men vi vil være varsom med utelukkende å opp
fatte dem som militærkaserner. Ut fra de skriftlige kildene får en visse holde
punkter for å vurdere samfunnsforholdene i landsdelen i vikingtid. Det har vært 
en oppsplitting i en rekke høvdingedømmer og i allefall de mektigste høvdingene 
har vært i stand til å mobilisere en såvidt stor hærstyrke at de har kunnet spille 
en rolle i rikspolitisk sammenheng. Når det gjelder den økonomiske basis, må vi 
regne med et velordnet system som sørget for en effektiv utnyttelse av ressurse
ne. Det vil være naturlig å tenke seg det enkelte høvdingesete som sentrum i et 
redistributivt system (jfr. Odner 1973). Den enkelte høvding har også hatt viktige 
religiøse funksjoner og høvdingesetet vil derved ha vært et naturlig samlingssted 
ved seremonier og fester. En kan i det hele regne med en omfattende virksomhet 
av militær, økonomisk og religiøs karakter i tilknytning til sentraene i de enkelte 
høvdingdømmer, virksomhet som ofte har medført tilstrømming av mange men
nesker som skulle ha tak over hodet. Når det gjelder de store dimensjonene 
anleggene har, er bakgrunnene helst at de skulle være store nok til å kunne huse 
hele den militærstyrken som høvdingen kunne mobilisere. Ved maksimal utnyt
telse av plassen i de 16 husene på Steigen bør det ha vært mulig å stue inn 20 
mann i hvert hus (ca. 2 m2 pr. mann), altså totalt 320 mann. Dersom en regner 
med mer rimelige boforhold, 10 mann pr. hus, blir totaltallet 160. Slike tall 
virker ikke urimelig på bakgrunn av det de skriftlige kildene sier og det vi vet om 
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hvor mange mann det skulle til for å bemanne vikingtidens langskip. Men det vil 
være helt urimelig å anta at en slik hærstyrke permanent har vært forlagt til 
tunanleggene. Vårt poeng er at dimensjoneringen av anleggene har vært bestemt 
av størrelsen på høvdingens mobiliseringsstyrke. Men at anleggenes funksjon 
generelt har vært å huse folk som mer og mindre permanent har hatt tilknytning 
til ulike typer virksomhet som har foregått på sentraet innenfor høvdingedøm
met. 

Våre hovedargumenter for å ville avvise hypotesen om at tunanleggene repre
senterer en slags landsbyer og heller knytte dem til et system av høvdingdøm
mer, er følgende: 
l. Flere av de nordnorske anleggene ligger på gårder som vi ut fra skriftlige 

kilder vet var høvdingseter i vikingtid. Kronologisk er det kontakt eller 
nesten kontakt mellom tunanleggenes yngste bruksfase og den historisk bely
ste periode. 

2. Når en sammenlikner beliggenheten for tunanleggene og de vanlige jernalder
gårdene (som kronologisk løper parallelt med tunanleggene) er det påfallende 
at anleggene gjennomgående har en perifer plassering i forhold til de optimale 
jordbruksressursene (spesielt høvelig åkerjord) mens enkeltgårdene ligger 
sentralt i forhold til de samme ressursene. 

3. Det er ikke mulig å se noen funksjonsforskjeller mellom husene i anleggene. 
Alle har vært boliger, ingen fjøs. 

4. Funnene fra gulvene i husene er meget sparsomme, også i hus med tykke 
kulturlag. Det er færre funn og mindre variasjonsbredde i funnmaterialet enn 
det som er vanlig i bolighusene på jernaldergårdene. 

5. Dersom anleggene hadde representert en landsbybebyggelse, burde det ha 
ligget store gravfelt i næringsomgivelsene. Slike gravplasser finnes ikke eller 
det er i allfall et par km'ers avstand til nærmeste gravfelt. Det store antall 
«bål- og offerhauger» som Lund undersøkte mange av bl.a. på Bjarkøy, kan 
ikke oppfattes som gravanlegg. Den rimeligste tolkning er at de har vært 
kokegroper. (Kanskje spor etter «feltkjøkken» som ble anvendt når anlegget 
var overbefolket av innkalte soldater.) 

6. I den utstrekning en i Nord-Norge har oldfunn og fornminner som klart peker 
mot en økonomisk og politisk overklasse, er noen av de mest iøyenfallende 
av dem knyttet nettopp til tunanleggenes omgivelser. Den meget velutstyrte 
våpengraven fra Bø, datert til romersk jernalder, ble funnet bare 30-40 m fra 
tunanlegget (Slomann 1959). Bjarkøykjelen som er langt større enn noen av 
de vestlandskjelene som ellers kjennes, stammer fra ei myr ca. 500 m fra 
tunanlegget (Heyerdahl-Larsen 1971). I 1975 ble det ca. 4 km i luftlinje (og i 
synslinje) fra tunanlegget på Leknes gjort et gravfunn bestående av en fibula 
belagt med sølvblikk samt et gullblikkfragment. Funnet (som er upublisert) 
kan da te res til l. årh. e.Kr. 
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Det kan også nevnes at «Sigarshaugen», som er landsdelens største gravhaug, 
og «Langsteinen» som er den høyeste bautasteinen i Nord-Norge, ligger noen få 
km fra tunanlegget på Steigen (Simonsen 1970, s. 57-62). Et par km fra Gim
søyanlegget stod opprinnelig den eneste skikkelige runesteinen som er kommet 
for dagen i Nord-Norge (Simonsen 1970, s. 70-71). Det er også alminnelig å 
finne de største nausttuftene i landsdelen nær anleggene. Både på Bjarkøy, 
Steigen, Tjøtta og Gimsøy finnes naust som har vært 20-30 m lange innen en 
avstand av et par km. Nord-Norges største nausttuft ligger i luftlinje ca. l km fra 
tunanlegget på Leknes. 

Den hypotesen vi har lagt fram her, gir grunnlag for å trekke vidtrekkende 
slutninger om den politiske og økonomiske organisasjon i Nord-Norge gjennom 
hele det første årtusen av vår tidsregning. Dersom en aksepterer at anleggene 
hadde funksjoner innenfor et høvdingedømmesystem i yngre jernalder, så er 
materialet fra henholdsvis eldre og yngre jernalder så likt, at opphavssituasjonen 
må antas å ha vært den samme. Dette innebærer altså at hovedtrekkene i det 
politiske, økonomiske og sosiale system som vi møter i Nord-Norge i vikingtida 
var etablert alt i de første århundrene e.Kr. Vi ser altså her konturene av en 
usedvanlig sterk stabilitet og kontinuitet. 

At det virkelig kan ha eksistert så sterk grad av stabilitet, understøttes av 
materialet som i løpet av de siste 5-6 åra er framkommet ved undersøkelser av 
jernaldergårder i Nord-Norge. På to gårder på Vestvågøy i Lofoten, Bøstad og 
Moland, gir oldfunn og C 14-dateringer gode holdepunkter for å anta kontinuitet 
i bosetningen gjennom hele perioden fra ca. Kr.f. til ca. l 000 e.Kr. (Johansen 
1977, s. 32-34 ). (En upublisert pollenanalyse fra Bøstad viser at det har vært 
dyrket bygg på gården gjennom hele denne perioden og også i tida før Kr.f. og 
etter vikingtida). På Tussøy i Tromsø k. har utgravninger på en jernaldergård 
gitt dateringer både til eldre og yngre jernalder (Støren 1975). 

Ut fra den store likhet mellom anleggene i Rogaland og Nord-Norge både når 
det gjelder størrelse, form og strukturer, har det vært vanlig å anta at de har hatt 
samme funksjon begge steder. (Dog synes Møllerop (1957, s. 46) å ta et forbe
hold på dette punkt). Vi slutter oss til denne vurderingen, men det er helt klart at 
situasjonen i Rogaland er problematisk fordi anleggene ikke er knyttet til gårder 
som gjennom historiske kilder framtrer som høvdingegårder i vikingtid. 

Avslutningsvis må det understrekes at den funksjonstolkning som her er lagt 
fram, i høy grad er skissemessig. Den bør vurderes som en hypotese som skal 
testes gjennom nye undersøkelser. Etter vår oppfatning representerer tunanleg
gene et uhyre viktig materiale til å kaste lys over økonomisk, politisk, sosial og 
religiøs organisasjon i Norge i jernalderen. Det vil være meget ønskelig om en 
kunne få istand et bredt anlagt fellesprosjekt mellom de arkeologiske institusjo
nene i Stavanger, Trondheim og Tromsø. Et slikt forskningsprosjekt bør innbe
fatte detaljanalyse av de foreliggende data, intensivregistreringer for å finne flere 
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anlegg og utgravninger på de anlegg som til nå ikke har vært undersøkt og på de 
anlegg som fra tidligere bare delvis er utgravd. 

Su1n1nary 

In this article, the authors attempt to give a survey of the unpublished material 
left by the late Harald E. Lund. A study of the relevant archaeologicalliterature 
shows that little has be en written a bo ut the court sites. This parti y due to the 
fact that many such excavations remain unpublished; moreover, they were 
conducted some twenty-five to forty years ago. This applies to Rogaland as well 
as to northern Norway. 

The northern Norwegian court sites Iie on the islands of Tjøtta, Engeløya 
(Steigen and Bø), Vestvågøya (Leknes and Bøstad), Gimsøya, Andøya (Åse) 
and Bjarkøya. During the 1940ies and 1950ies, Lund conducted exhaustive 
investigations of the Tjøtta, Steigen, Bø, Leknes and Bjarkøya sites, but no 
detailed publication of any of these has ever appeared. However, the papers 
Lund left behind include comprehensive documentary material in the form of 
reports, plans (see figs. 2, 5, 7, 10, 12 and 13), photographs (figs. 3, 4, 6, 8, 9 and 
11) and slides. O ne weakness we would point to in this material: the re are no 
profile drawings of floors or walls. 

Because so few objects were found in the houses, it was not easy to arrive at a 
secure chronology of the northern Norwegian sites. But an extensive series of 
radio-carbon analyses (fig. 16) has now been carried out, and this provides a 
much sounder basis for dating. It seems clear that such sites were in use from 
the Roman Iron Age (first four centuries A. D.) to the Viking Age (A. D. 800-
1000), including both these periods. A model based on the court sites of 
Rogaland would interpret these sites as representing a kind of village; Lund, on 
the other hand, basing his theories on the northern Norwegian sites, prefers to 
see them in connection with chieftaincies, interpreting the court sites as military 
barracks. 

The present authors tend to agree with the gist of Lund's hypothesis, to the 
effect that the court sites form ed part of the centres of chieftaines. In their 
view, the great dimensions of the se sites were determined by the size of the 
chieftains' mobilized forces; apart from these, they consider it most likely that 
these structures also served to house people in some way connected with 
military, economic and religious activities within the centre of the chieftaincy. 

Such an interpretive model enables us to arrive at far-reaching conclusions 
concerning the political and economic organisation of northern Norway during 
the first thousand years of the Christian Era. 
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Vi skal få lov til å takke Tromsø Museums arkeologiske avdeling v/bestyreren 
for å ha fått anledning til å gjøre bruk av Lunds etterlatte materiale. Takk går 
også til personalet ved Laboratoriet for Radiologisk datering i Trondheim for 
hjelp og samarbeid ved datering og kalibrering av C 14-dateringene. Magister 
Inger Kellmer har ydet verdifull bistand i forbindelse med dateringen av perle
materialet fra tunanleggene. 

Vi skylder også Olga Kvalheim og Frøydis Strand takk for- arbeidet med 
ill us trasj onsmateriale t. 

Noter 

1 Dersom vi skulle forsøke oss på en definisjon av et tunanlegg her, måtte det bli omlag som følger: 

«Et tunanlegg er en samling hustufter beliggende rundt en oval eller halvsirkelformet åpen plass 

(tun). Veggene (de ytre) har vært bygd av stein og/eller gresstorv. Den gavlen som vender inn mot 

tunet er åpen.» 

Når det gjelder Sjøvold's (1971, s. 3~31) drøfting av terminologien er vi forsåvidt enig i de 

vurderingene han gjør. Men vi synes <<ringformede tunanlegg., er litt tungt og anvender derfor 

forkortelsen << tunanlegg>>. 
2 Fil. cand. Birgitta Wik er i ferd med å bearbeide dette materialet og vil sommeren 1977 foreta en 

mindre utgravning på anlegget. 
3 Dette er hovedessensen i Lund's oppfatning. Egentlig er hans modell svært detaljert bl.a. med 

nøyaktig angivelse av antall høvdingedømmer og hypotetiske høvdingeseter. Regionshistoriske 

spekulasjoner er også innvevd i framstillingen. Disse forhold i tillegg til en uoversiktlig framstil

lingsform og mangel på detaljpublisering av anleggene han gravde ut, har gjort mange arkeologer 

skeptisk til de fleste sider av hans behandling av problemkomplekset. 
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En fjordbygd i jernalderen 
EIDFJORD I HARDANGER 

Av Kalle Sognnes 

Bosetningshistoriske studier har lange tradisjoner innenfor norsk arkeologi. 
Dette arbeidet slutter seg til denne tradisjonen, men omfatter et betydelig mindre 
geografisk område enn det som har vært vanlig ved slike studier. De fleste 
bosetningshistoriske arbeidene omfatter forholdsvis store områder som Hade
land (Grieg 1925), Toten (Herteig 1955) eller Nordfjord (Straume 1962). De 
tradisjonelle spørsmålene som er forsøkt besvart innenfor bosetningshistorien er 
(l) på hvilke gårder bodde det folk og (2) når slo de første seg ned der? Det er 
for en stor del gårdenes førhistorie som er skrevet (Lillehammer 1970, s. 7). Det 
er lagt mindre vekt på disse spørsmålene her. Hovedspørsmålene har vært (3) 
hvorfor slo folk seg ned i området og særlig (4) hvordan klarte de å livberge seg 
der? Arbeidet har også hatt et annet siktemål. Kildematerialet har vært oldfunn 
som er kommet inn til museene og registrerte fornminner. Målet har vært å se 
hvor langt man kan komme i retning av en økonomisk bosetningshistorie på 
dette forholdsvis spinkle grunnlaget. 

En slik undersøkelse gir intet endelig resultat. Den må snarere sees som et 
første trinn i en mer omfattende analyse. Med grunnlag i resultatene som er 
oppnådd gjennom denne undersøkelsen, kan det reises nye problemstillinger 
som igjen vil danne grunnlaget for systematiske undersøkelser i marken. Som 
undersøkelsesområde er valgt Eidfjord i Hardanger. Herredet omfatter landet på 
begge sider av Eidfjorden, Hardangerfjordens østligste arm, samt dalførene som 
går opp fra fjordbotnen og en stor del av Hardangervidda (fig. 1). 

Bosetningen langs fjorden er spredt. Tre gårder ligger på sørsiden og to på 
nordsiden. I Simadalen i nordøst ligger tre gårder. Ingen av disse inngår i 
undersøkelsesområdet, som bare omfatter hovedbygden, nedre og øvre Eidfj
ord.1 Den er delt i to av Eidfjordvatnet. Mellom fjorden og vatnet ligger gårdene 
Vik, Lægreid og Hæreid, og opp fra vestsiden av vatnet ligger Kvammen og 
Kvamsdalen. Sju gårder ligger forholdsvis samlet innenfor vatnet (Sæbø, Var
berg, Myklatun, Litlatun, Garatun, Røyso og Lund). To store dalfører munner 
ut i øvre Eidfjord. Fra øst kommer Måbødalen med gårdene Tveito og Måbø. I 
forlengelse av den mot øst ligger fjelldalen Sysendalen med fem gårder (Åste-

1. Artikkelen er en omarbeidet og sterkt forkortet utgave av en avhandling til magister
graden i nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen (Sognnes 1973). 
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Fig. l. Eidfjords geografiske plassering. 
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stølen, Høl, Fet, Sysendalen (Garen) og Maurset). Fra sør kommer Hjølmodalen 
med gården Hjølmo. Vivelid ligger i fjelldalen Veigdalen i forlengelse av Hjøl
mondalen mot sør. Undersøkelsesområdet dekkes av gradteigskartet «Eidfjord» 
i NGO's serie M 711, blad 1415 IV, målestokk l : 50 000. 

Den fysiske bakgrunnen. 
Berggrunnen. 

For å få en forståelse av landskapet, er det nødvendig med kjennskap til 
områdets geologi; de enkelte bergartenes utbredelse, deres resistens og sprekke
systemene i området. Bergartene i området rundt Eidfjorden kan deles i tre 
grupper eller «etasjer». Nederst er prekambriske bergarter tilhørende «grunn
fjellet». Over dem ligger en fyllittsone med kambrosiluriske skifre og øverst 
skyvedekkebergarter (Anundsen og Simonsen 1967, s. 18). Grunnfjellet regnes 
for å tilhøre telemarkformasjonens bergarter og består for det meste av gneiser 
og granitter. Granitten er mange steder grovkornet og ofte karakterisert ved en 
grønn feltspat (Eidfjordgranitt). Gneisene er tydelig lagdelte, og lagene står ofte 
svært steilt. Området er mange steder gjennomskåret av sprekker, og både 
Hjølmodalen, Måbødalen og Simadalen ligger langs vanlige sprekkeretninger. De 
kambrosilururiske skifrene danner grensen mellom grunnfjellet og skyvedekke
ne. Fyllittsonen er på Hardangervidda oftest meget markert, og mange steder 
framtrer det såkalte prekambriske peneplanet som en opp til 100 m brei hylle i 
terrenget. Grensen mellom grunnfjell og fyllitt ligger ikke like høyt i området. 
Skyvedekkene finnes bare i de høyestliggende områdene som rager opp over 
Hardangervidda, men ingen av dem faller innenfor det aktuelle området. Det 
nærmeste er platået som Hardangerjøkulen hviler på. 

Geomorfologi. 
Geologen Hans Reusch lanserte ved århundreskiftet hypotesen om at Har

dangervidda representerte et peneplan, dvs. et landskap som var nedtæret til 
erosjonsbasis. Området er siden hevet opp til sitt nåværende nivå, trolig i 
tertiærtiden (Reusch 1901). Det er midlertid uvisst om vidda er et virkelig 
peneplan eller om den bare er en strukturelt betinget flate som er utviklet 
gjennom tertiær og kvartær tid. Over store deler faller viddenivået sammen med 
det fossile, subkambriske peneplanet (Anundsen 1964). Sysendalen og Veigdalen 
er pre glasiale, fluviale daler, som trolig er dannet etter den raske landhevningen 
i tertiær tid. I disse er henholdsvis Måbødalen og Hjølmodalen seinere skåret 

. ned (fig. 2), og begge de to gamle dalene kan følges som dalskuldre utover langs 
de yngre. Dalskuldrene munner imidlertid ut i forskjellige høyder i øvre Eid
fjord, og de synes ikke å tilhøre samme generasjon. I øst går Sysendalen over i 
den høyereliggende Bjoreidalen, hvis dalskuldre ut gjennom Sysendalen indike
rer at den kan være samtidig med Veigdalen. I Måbødalen er også flere yngre 
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Fig. 2. Profilskisse av EidfJord og tilstøtende da/systemer. 
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dalgenerasjoner representert (Anundsen 1964). Måbødalen og Hjølmodalen løper 
sammen i øvre Eidfjord og fortsetter som en dal ut til fjorden. De trange dalene 
med steile sider og tildels store mengder utrast materiale er karakteristisk for 
Eidfjord. Både Måbødalen og Hjølmodalen ender i hver sin botn, der henholds
vis Vøringfossen og Valurdsfossen kaster seg ut fra de høyereliggende dalene. 
Sysendalen/Bjoreidalen og Veigdalen strekker seg langt innover Hardangervidda 
og danner naturlige innfallsporter til viddeplatået. 

Løsavsetninger. 
Det aller meste av området er dekket av løsavsetninger av en eller annen art. 

Avsetningene kan deles i tre grupper: (l) morenedekkete områder, (2) breran
dområder og (3) terasseflater. I tillegg til dette kommer skredmateriale og re
sente elveavsetninger i dalbunnene (Anundsen 1964). Morenedekket ligger stort 
sett jevnt fordelt over hele området, men der er visse ulikheter; fra områder 
nesten uten dekke til områder med sparsomt morenedekke og områder som er 
nesten dekket. Det synes som om det meste av morenematerialet er samlet i de 
høyereliggende dalførene som ligger nærmest de store frontmorenene. Den 
største brerandavsetningen er Eidfjordterrassen, som demmer opp Eidfjordvat
net. Den er bygd opp under og opp til havflaten. En rekke steder i fjellet ligger 
morener som trilig er avsatt samtidig med den (Eidfjordtrinnet). Et stykke vest 
for Høl er det funnet rester etter et yngre bretrinn, og i Veigdalen er det både 
eldre og yngre trinn (Anundsen 1964). Terrasseflatene finner vi i nedre og øvre 
Eidfjord. Begge steder er en rekke terrassenivå. Eidfjordterrassen går på Hæreid 
opp i 113 moh. På Lægreid ligger flere lavere terrasser som er dannet ved 
elveerosjon i den store terrassen. Det meste av terrasseområdet i øvre Eidfjord 
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utgjøres av elveviften som er bygd opp av V eig og Bjoreio. Den skråner oppover 
både mot Hjølmodalen og mot Måbødalen. Langs dalsidene ligger terrasseflater i 
en rekke nivå. 

Klima. 
Klimaet er en vesentlig del av det fysiske miljøet. Særlig viktige klimafaktorer 

er nedbørens sesongmessige fordeling og temperaturen, særlig frostens varighet. 
Fuktighet og fordampning spiller også en viktig rolle. Det samme gjør varigheten 
og styrken av tørkeperioder (Raikes 1970, s. 9). I indre Hardanger er det utført 
lokalklimatiske undersøkelser (Godske 1947). De viser at Eidfjord ligger i regn
skyggen for så godt som alle vindretninger. Ved den meteorologiske målestasjon 
i Eidfjord (Lægreid) var den årlige middelnedbøren for 1901-1930 på 915 mm. Til 
sammenlikning kan nevnes at Bergen i det samme tidsrommet hadde en middel
nedbør på 1944 mm og Ullensvang 1634 mm. På Vivelid var middelnedbøren 
enda lavere, bare 753 mm. Det midlere antall dager med nedbør (~ O, l mm) for 
perioden 1901-1930 var 145 for Lægreid og 152 for Vivelid. Det midlere antall 
dager med snødekke var i samme tidsrom henholdsvis 47 og 191 (NMI 1949). 
Somrene er forholdsvis tørre, i det mai, juni og juli er nedbørsfattige sammenlik
net med august og september. Det finner vanligvis sted et værskifte fra juli til 
august (Godske 1947, s. 110). Normaltemperaturen for Eidfjord (Lægreid) for 
årene 1918- 1931 var 6,8°C, men den var 0,9°C for Maurset (NMI 1958). 

Ressurser. 
Berggrunn, landskapsformer og klima danner grunnleggende rammer for dyre

og plantelivet som til enhver tid kan eksistere innenfor et område. De geologiske 
forholdene kan ved første tanke synes å være av mindre betydning, men jord
bunnen og landskapets former må likevel regnes som grunnleggende determi
nanter. Det er store variasjoner fra distrikt til distrikt, og selv innenfor et 
lokalt, avgrenset område kan det være store forskjeller, noe som vil ha avgjø
rende betydning for det lokale dyre- og planteliv. 

Vegetasjonshistoriens viktigste kilde er pollenanalysen. Fra indre Hardanger 
er det offentliggjort få analyser, og ingen av dem er fra Eidfjord. 2 Bare en prøve 
er fra lavlandet, fra Busnes i Kinsarvik (Anundsen og Simonsen 1967). Fra 
subatlantisk tid (som omfatter jernalderen) viser diagrammet en dominans av 
bjørk, men også furu har en høy prosentvis andel av den samlete mengde 
trepollen. Or og hassel er representert gjennom hele perioden. I sørkant av 
Hardangervidda, i Valldalen i Røldal, er det utarbeidet to diagram (Hafsten 
1965), men bare ett, Ullshellerprofilet, omfatter subatlantisk tid. Det er her 

2 · Analyser av prøver fra Sysendalen tatt av HTK vil ventelig gi mer detaljerte kunnska
per om vegetasjonshistorien i den øvre delen av Eidfjordbygden. 
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større variasjoner i kurvene for bjørk og furu. Et fjerde pollenprofil er tatt noe 
nærmere det aktuelle området, ved Haugastøl (Fægri 1945). Som Ullshellerpro
filet, er også dette fra den subalpine sonen. Både bjørke- og furukurven er her 
forholdsvis jevne i subatlantidk tid. Pollendiagrammene er fra steder som ligger 
et godt stykke borte fra Eidfjord, men likevel så nær at det er rimelig å anta at 
forholdene var de samme der. Diagrammene gir alle inntrykk av klar kontinuitet 
i klimaet gjennom subatlantisk tid fram til i dag. Det var i jernalderen neppe 
særlig annerledes enn nå. 

Et område med stabilt plante- og dyreliv (som Eidfjord synes å ha vært i 
subatlantisk tid) er utnyttet på forskjellig vis gjennom tidene, avhengig av det 
teknologiske nivå menneskene til enhver tid befant seg på. Dette må det tas 
hensyn til ved en analyse av bosetningen. Men rammen var hele tiden den 
samme, og det faller i dette tilfellet naturlig å ta utgangspunkt i dagens forhold 
også når det er jernalderen man ønsker å studere. 

På grunnlag av topografi og geologi er undersøkelsesområdet delt inn i fem 
mindre analyseenheter (fig. 3). 

l. Fjorden og vatnet. 
Egentlig er dette to forskjellige økosystemer, men i denne forbindelsen er det 

liten grunn til å skille dem. I nyere tid har det vært forholdsvis lite fisk i 
Hardangerfjorden, men det har vært en del brislingsfiske i Eidfjorden. Det tas 
også en del laks i fjorden, og fiske til husbruk har vært vanlig. Det var tidligere 
alminnelig at folk fra Hardanger var med i vårsildfisket ved kysten, som deltake
re i selve fisket, eller de kjøpte hos andre (Helland 1921, s. 226). I vatnet fiskes 
både laks og ørret; i nyere tid helst med not. 

2. Terrassene. 
Store deler av terrassene er dyrket mark, men grunnen er mange steder svært 

steinet, og særlig i øvre Eidfjord er det store mengder med rydningsstein. I 
matrikkelen for 1667 er Hæreid og Lægreid de eneste gårdene som er oppført 
med vedskog og beite. De øvrige gårdene hadde «ingen anden Herlighed». Det 
samme bildet får vi i dag. Terrassene i øvre Eidfjord er så godt som skogløse, 
mens det i nedre Eidfjord er stor, fin furuskog. Det er påfallende hvor liten del 
av Lægreid og Hæreid som er oppdyrket sammenliknet med gårdene innenfor 
vatnet. Særlig i nedre Eidfjord har også fisket vært av betydning. Eio er en av de 
beste lakseelvene i Hordaland, og laksen går et stykke opp i Måbødalen. Før 
fredningen ble det fisket laks nesten hele året, og fisket foregikk med stang, 
garn, sløe, merd og kjerr (Haukenæs 1884, s. 103, Opedal 1943, s. 51). 

Fig. 3. Analyseenhetenes fordeling innenfor undersøkelsesområdet. 
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3. Lavdalene. 
Tillavdalene regnes Kvamsdalen, Hjølmodalen og Måbødalen. Det er skogen 

(lauvskog) som dominerer, men lavdalene gir også rom for beite, og utslåtter har 
vært vanlig. Særlig husmennene dro tidligere vidt omkring med ljåen, og det var 
sjelden en jordmann hadde mindre enn 14 dagers utslått. Mange brukte både tre 
og fire uker, og bøndene i Eidfjord kunne finne fra en tredjedel til en fjerdedel av 
høymengden i utslåttene (Opedal 1940, s. 160 f). 

4. Fjelldalene. 
Fjelldalene ligger stort sett mellom 700 og l 000 moh. Vegetasjonen domineres 

av fjellbjørk og områder med frodige gras marker. Der er også en rekke myrer, 
og forholdsvis store elver renner gjennom dalene. Bjørkeskogen danner et godt 
skjul og er grunnlaget for et forholdsvis rikt dyreliv. Det er i fjelldalene vi finner 
de mest varierte ressursene. Her er slåtteland, utslåtter, gode beitemarker og 
bærområder. Rype er viktigste viltet i fjelldalene, men også en del mindre 
pattedyr har vært fanget. Spesielt Veig er rik på ørret. En ressurs fjelldalene 
trolig er alene om, er jernmyrene. Både i Sysendalen og i Veigdalen er det påvist 
rester etter jernvinne. Bebyggelsen går i dag her høyere enn noe annet sted i 
Hordaland. Vivelid er den høyestliggende gården i fylket og ligger 877 moh. 
Maurset ligger høyest i Sysendalen, 778 moh. 

5. Vidda. 
Viddeplatået ligger over tregrensen og er uten skjermende vegetasjon. Snøen 

kommer tidlig og ligger lenge. Vinden gir den en ujevn fordeling, slik at det 
dannes områder der reinen får forholdsvis lett tilgang på lav. Også på vidda er 
det gode beiteområder, og en tredjedel har vært opptatt til stølsbeiter. Eidfjords 
stølsmark (både i fjelldalene og på vidda) er 442,6 km2 (Helland 1921, s. 384). 
Reinen er det viktigste viltet på vidda, og for gårdene i Sysendalen har den vært 
«halve føda» (Opedal 1943, s. 7). Det har forekommet en del jerv, og ellers er 
det fanget rype og rev. I elver og vatn er det godt ørretfiske, og fisket har vært 
frevet av alle som var i fjellet. Kløvkaren fisket, budeien fisket, gjetere og 
driftekarer fisket, og heimefolket kunne ligge i fjellet i lange tider med garn og 
tøm (Opedal 1943, s. 49). 

Den faste bosetningen har siden midten av 1600-tallet vært knyttet til terrasse
ne, lavdalene og fjelldalene. De enkelte gårdene har utnyttet området forskjellig, 
men felles for alle er at de har utnyttet de høyereliggende områdene i større eller 
mindre grad. Fjelldalene har det mest allsidige næringsgrunnlaget, men de ligger 
så høyt over havet at et tradisjonelt åkerbruk er vanskelig. Bosetningen i 
Eidfjord har i de seinere århundrene vært basert på en kombinasjon av jordbruk 
og fangst. Jordbruket ga stort sett det som var nødvendig til husbruk, mens 
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fangsten ga muligheter for et overskudd. Jakt med sikte på salg ble vanlig i 
forrige århundre som følge av nye kommunikasjonsmidler og etablering av 
handelsmenn på bygdene. 

Tidligere undersøkelser. 
Hardanger ble tidlig gjenstand for antikvarisk interesse, men i Eidfjord er det 

foretatt få utgravninger. Nicolaysen grov i 1864 en del røyser på Varberg 
(Nicolaysen 1862-68, s. 383 og 813) og i 1892 grov Bendixen flere hauger på 
samme gård (Bendixen 1893). Etter det har det bare vært utført noen mindre 
gravninger på Hæreid, Garen og Varberg (innberetninger i Historisk Museums 
arkiv). Nicolaysen foretok også registreringer i området (Nicolaysen 1861). 
Dette arbeidet ble fortsatt av Bendixen (1878 og 1892), men først i 1950-årene ble 
sognet systematisk registrert (Fett 1956). Allerede i 1840 ble de første undersø
kelsene foretatt på Hardangervidda (Christie 1842). Det gikk likevel temmelig 
nøyaktig hundre år før det ble gjort systematiske gravninger der; i steinalderbo
plasser og fangstbuer på Sumtangen (Bøe 1942). I tidsrommet 1969-1974 foretok 
Hardangerviddaprosjektet for tverrvitenskapelig kulturforskning (HTK) omfat
tende registreringer og utgravninger på vidda. Resultatene av disse undersøkel
sene en ennå ikke ferdig bearbeidet, men det er kommet en del foreløpige 
meldinger (Johansen et al. 1973, NOU 1974:30). 

Bosetningshistorie. 
Eldre jernalder. 

Vi har med et par unntak bare grav- og løsfunn som kilde til analysen av 
bosetningen i Eidfjord i jernalder. Fra eldre jernalder er funnene få, og redskap
sinventaret svært begrenset. Det er ingen funn som inneholder redskaper som 
ble nyttet ved matproduksjonen; heller ikke organiske levninger. Før HTK 
startet sine undersøkelser var det kjent to fangstbuanlegg på vidda (Sumtangen 
og Holsbu) (Bøe 1942). De øvrige funnene skriver seg fra terrassene. Det er i alt 
fem gravfunn og tre løsfunn (tabell I). Bare to funn (B 4923 og B 10907) er 
kommet for dagen ved fagmessige utgravninger. De øvrige er funnet ved tilfeldig 
jordarbeid. I tillegg til disse funnene skal det på Røyso være funnet beltesteiner 
som ikke er kommet inn til museet (Bendixen 1892, s. 25). 

Hæreid og Lægreid må opprinnelig ha vært en gård, trolig med navnet Eid 
eller Eide. Også Vik må ha vært en del av denne gården. Ingen av de tre funnene 
fra denne delen av bygden kan gis sikre dateringer, men er fra eldre jernalder. 
Både på Hæreid og Vik/Lægreid går gravfeltene minst tilbake til folkevandrings
tid, og Eid-gården kan ha vært delt alt på den tiden. Den må da selv være eldre. 
Denne hypotesen kan foreløpig ikke bekreftes, men fra Eide i Odda (en gård 
med helt likeartete naturforhold) er det romertidsfunn (Bakka 1963, s. 115 f), og 
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Hæreid 8 8168 11 

810907 11 

Sæbø 8 7816 11 

Varberg 8 4923 Ill Ill Ill 11 11 11 

8 7509 11 11 

c 3459 11 

Myklatun C14044-45 11 11 

Tabell I. Funn fra eldre jernalder. Tabellen angir bare hvilke gjenstander som er repre
sentert i materialet, ikke antallet enkeltgjenstander. 

det vil ikke være overraskende om det blir gjort funn fra perioden i noen av 
fornminnene som ligger igjen i nedre Eidfjord. 

Forholdene er vanskeligere i øvre Eidfjord, men også her må det opprinnelig 
ha vært bare en gård. Navnet på den er nå forsvunnet. Det var før utskiftningen 
en omfattende teigblanding mellom fem av gårdene (Varberg, Myklatun, Litla
tun, Garatun og Røyso). Det meste av gårdsdelingene må ha funnet sted i 
vikingtid eller seinere, men Sæbø kan ha vært utskilt som egen gård alt i 
folkevandringstid. Dette er også en hypotese som foreløpig ikke kan bekreftes, 
og i den videre analysen blir øvre Eidfjord betraktet som en enhet. De fleste 
eldre jernaldersfunnene er fra denne delen av bygden, og de lar seg også best 
datere - til folkevandringstid. B 4923 er et av våre eldste eksempler på en grav 
med båtrester (Schetelig 1918, s. 84). 

Den arkelologiske aktiviteten har gjennom årene vært beskjeden innenfor de 
bosatte delene av Eidfjord. Med grunnlag i funnene alene, er det få slutninger vi 
kan gjøre om bosetning og næringsliv. Undersøkelsene i fjellet gjør imidlertid 
bildet langt mer utfyllende. Bøes undersøkelser viste at de store fangstbuene på 
vidda var i bruk i folkevandringstiden, og funnmaterialet gjør det sannsynlig at 
de ble benyttet av folk fra Hardanger (Bøe 1942, s. 82). Spor etter bosetning og 
utnyttelse av dalene i eldre jernalder var ikke kjent før HTK satte i gang sine 
undersøkelser. Det var likevel vanskelig å forestille seg at disse områdene ikke 
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skulle ha vært utnyttet (Sognnes 1973). Tuftene i fjellet ligger slik til at de neppe 
kan vise tilbake til annet enn jakt og fiske. Trolig har de vært benyttet i samband 
med drivfangst av rein (Blehr 1973). I fjelldalene er det også spor etter jernut
vinning, både i Sysendalen og Veigdalen. Virksomheten synes særlig å ha vært 
konsentrert til Fet, der det er lokalisert en slagghaug på omlag 30 x 40 m opptil 
l ,5 m høy. Videre er der flere hustufter og en rekke kolgroper. Funn (skår av 
spannformet keramikk) og C-14 dateringer viser at anlegget må ha vært i bruk alt 
før folkevandringstid (Johansen 1973, s. 95 f). 

Bare lavdalene ser pr. i dag ikke ut til å ha vært utnyttet i siste del av eldre 
jernalder. De utgjør da også den minst ressursrike delen av bygda. Ellers har 
hele området vært utnyttet overalt. På vidda var det fangststasjoner og i Sysen
dalen var det jernutvinning i stor skala. Det er vanskeligere å etterspore utnyt
telsen av terrasseområdene. Ennå er det ikke funnet gårdsanlegg fra eldre 
jernalder, og gravfunnene gir ingen opplysninger om levemåte og utnyttelsen av 
ressursene. Vi må likevel regne med at virksomheten her var konsentrert om 
gården og gårdsdriften. 

Funnene peker mot en permanent bosetning i bygda i de siste hundreårene av 
eldre jernalder, men det er uvisst hvor langt tilbake i tid den går. Jeg har foran 
antydet muligheten for romertidsfunn fra Lægreid/Hæreid, men det er prinsipielt 
intet i veien for at jernalderbosetningen er adskillig eldre. Så lenge gravfunnene 
er den viktigste (eneste) kilden, gir en fattig gravskikk små muligheter til å 
etterspore en eldre bosetning. Arkeologien alene synes da ikke å kunne løse 
problemet. Framtidige systematiske flategravninger kombinert med pollenanaly
se kan likevel kanskje kaste mer lys over det. 

Yngre jernalder. 
Fra yngre jernalder er det funn fra de samme gårdene som også har gitt eldre 

funn: Lægreid, Hæreid, Sæbø, Varberg, Myklatun og Røyso (tabell Il). Det 
synes ikke å ha vært rom for utvidelse av bosetningen i hovedbygden, men vi 
kan ikke se bort fra at oppsplittingen til de nåværende gårdene i øvre Eidfjord 
skjøt fart i vikingtid. Det synes således ikke urimelig å anta at Varberg ble skilt 
ut som egen gård da. I alt er det fra disse gårdene 27 funn fra yngre jernalder, 
men bare 9 kan med sikkerhet sies å være gravfunn. I tillegg kommer et 
gravfunn som etter funnopplysningene kommer fra «Eide» i Eidfjord (må være 
Lægreid eller Hæreid). De fleste av de øvrige funnene skriver seg nok også fra 
graver, men nærmere funnopplysninger mangler. Det skyldes at de fleste er 
kommet for dagen ved tilfeldig jordarbeid. 

Nytt for yngre jernalder er gravfunn fra de høyereliggende områdene; fra 
Åstestølen (fig. 4) og Garen i Sysendalen og fra Berastøl mellom Sysendalen og 
Veigdalen. Ved Vivelid er funnet et sverd som trolig også skriver seg fra en 
grav. Det er for få funn fra Eidfjord til at vi kan trekke sikre slutninger om 
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Lægre id 82651-55 Ill 1111 Ill Ill 

8 3872 1111 

84167 1111 1111 

84174 Ill 

810876 1111 

Hæreid 84217 Ill 

86676 1111 

86731 1111 1111 1111 

8 7794 1111 1111 

8 7827 1111 

8 7997 1111 

B 8349 1111 

810294 1111 

812016 1111 

85211 1111 1111 1111 1111 1111 

Sæbø 8 9256 1111 1111 

C6400-04 1111 1111 1111 1111 

Var berg 84835 1111 

84924 1111 1111 11111 1111 1111 Ill 1111 

84925 1111 

84926 1111 

84927 1111 Ill 1111 

8 6399 1111 Ill 1111 1111) 

87509 lill 

Myklatun 8256 1111 

8292 Ill 

C14046 1111 

.Røys o 84836 Ill 

Må bø- 8918 11111 

Astestølen 8 7658 1111 1111 lill lill lill 

Sysendalen 810903 lill 

Berastøl c 3453-55 1111 1111 

Vivelid 81627 11111 

Ukjent sted 8 3683 1111 

84190 1111 

84617 1111 1111 

85566 1111 

T 2868 lill 

Tabell Il. Funn fra yngre jernalder. Tabellen angir bare hvilke gjenstandsgrupper som er 
representert i materialet, ikke antallet enkeltgjenstander. Løsfunn fra fjellet er ikke tatt 
med. 
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Fig. 4. Gravjimn ji·a Astestølen (B 7658). Foto O. Espevo!l, Historisk Museum. 
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bosetningsutviklingen. Dateringsmessig er det forholdsvis jevn økning i funn
materialet gjennom de siste hundreårene av førkristen tid. Merovingertid regnes 
vanligvis på Vestlandet som en stagnasjons- eller nedgangsperiode, men i Eidfj
ord lar det seg ikke påvise. Det eldste gravfunnet fra fjellet (Berastøl) er fra 
denne perioden. Noen særlig utvidelse av bosetningen ut gjennom yngre jernal
der kan det heller ikke være tale om. I vikingtid kan det ha vært fast bosetning i 
Sysendalen, mens det er mer uvisst for Veigdalen og Berastøl. Av vesentlig 
betydning for dette spørsmålet er hvorvidt det allerede i eldre jernalder var fast 
bosetning i tilknytning til jernvinna på Fet, og om der i tilfelle er kontinuitet fra 
eldre til yngre jernalder. 

Fornminnene som fortsatt ligger igjen i bygda, finner vi i de samme områdene. 
I nedre Eidfjord er det gravrøyser både på Vik/Lægreid og på Hæreid. På 
Hæreid er det bevart flere gravminner fra førhistorisk tid enn noe annet sted i 
Hordaland. Det er uvisst nøyaktig hvor mange som ligger igjen, men det dreier 
seg anslagsvis om ca. 350 røyser (Sognnes 1974 a), og adskillig flere har det vært 
tidligere (Fett 1956). Innenfor det dyrkete området i øvre Eidfjord ligger det nå 
igjen bare to røyser, en på Myklatun og en på Røyso. Derimot må Varberghau
gen ved munningen av Måbødalen regnes som et forholdsvis intakt fornmin
neområde. Tidligere var det flere store gravfelt i øvre Eidfjord; på Myklatun, 
Varberg og Sæbø. Røysene som ligger igjen på Lægreid tilhørte også et større 
felt (Fett 1956). Fra lavdalene er det kjent bare ett funn (en pilespiss fra Måbø), 
men i den ytre delen av Måbødalen (Varbergdalen) ligger en liten ødegård, med 
hustuft, kolmile og gravrøyser. Den må minst gå tilbake til vikingtid (Sognnes 
1974 b). I Sysendalen er det foruten de før nevnte funnene kjent gravhauger på 
Fet (Fett 1956). Gravminnene lar seg ikke datere, men det er klart at de er fra 
førkristen tid. 

Gravfunn og gravminner peker i retning av en utvidelse av bosetningen i 
Eidfjord fra eldre til yngre jernalder; at lavdalene og fjelldalene fikk fast boset
ning først i merovingertid/vikingtid. Samtidig er det imidlertid klart at utnyttel
sen av fjelldalene går lenger tilbake, men uten at vi nå kan si at bosetningen da 
var fast. Gravskikken er med få unntak også enkel i yngre jernalder, og funnene 
gir isolert et dårlig bilde av hvordan naturgrunnlaget har vært utnyttet. 

De eneste funnene som vitner om åkerbruk eller annet jordarbeid er tre grev 
(celter) (fig. 5), og der er ingen direkte vitnemål om februk. Funn av bisler viser 
likevel at det ble holdt hest. Kvernsteiner fra Lægreid viser på samme måten at 
det ble malt korn, og vi må regne med at kornet normalt ble dyrket hjemme på 
gårdene. Det synes imidlertid å være unntak. Fjelldalene ligger så høyt at en 
befolkning der neppe kan ha vært basert på egen kornproduksjon. Kornet kan 
bare unntaksvis ha blitt modent der oppe. Befolkningen må ha fått det meste av 
kornet fra gårder i de lavere områdene eller fra andre bygder. 

Overalt i bygda finner vi minner om veiding, først og fremst pilespisser 
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c 
Fig. 5. Jordarbeidsredskap (grev) fra yngre jernalder. a: B 6399 ji'a VaJ·berg, b: B 4167 
fra Lægreid, c: B 7827 fra Hæreid. 

(fig. 6). Det er funnet en rekke spisser spredt rundt på hele vestvidda, men de 
fleste er funnet i nordvest, i Eidfjord (Sognnes 1976 a). De samme pilespissfor
mene finner vi også i gravfunnene i nedre og øvre Eidfjord og i Sysendalen. 
Særlig mange er det i Åstestølfunnet (fig. 4). De aller fleste spissene hører 
hjemme i vikingtid, og det ser ut til at det på den tiden var vanlig å jakte med pil 
og bue i fjellet. I folkevandringstid synes veidingen å ha vært organisert på en 
annen måte. Flere store steinbuer må da ha vært i bruk som fangststasjoner (Bøe 
1942, s. 73, Blehr 1973). Otto Blehr setter dem i forbindelse med ledegjerder 
som må ha vært benyttet ved drivfangst av rein. Reinen ble drevet langs 
gjerdene og jagd ut i vatn, der den ble avlivet. I buene holdt folk til under 
slaktingen og mens de ventet på reinen. Det ser ikke ut at buene var i bruk i 
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Fig. 6. a-[' pilespisser fra gravfunn (a: B 10903 fra Garen, b-e: B 6731 fra Hæreid, d-f: 
B 4924 fra Varberg.) g-k: løsfunnete pilespisser (g: B 917 fra fjellet, h: B 10762 fra fjellet, 
i: B 8907 fra fjellet,}: B 5511 fra fjellet, k: B 10876 fra Lægreid). 
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vikingtid (Blehr 1973). Jakt med pil og bue ser i Eidfjord på den tiden ut til å ha 
avløst drivfangsten. 

Det arkeologiske materialet sier lite om hvordan ressursene ble utnyttet, men 
det synes klart at gårdsdrift dannet grunnlaget for bosetningen. De fleste gårdene 
ligger på sand- og grusterrasser, der det er god, naturlig drenering. De er godt 
egnet til åkerbruk, selv om jorda mange steder er svært blokkrik. I nedbørfattige 
somre må det ha vært tørkeproblemer. Det er begrensete beitearealer på terras
sene og i lavdalene, men skogen kan ha gitt verdifullt tilleggsf6r ved lauving. 
Beitemulighetene er adskilllig bedre i fjelldalene og på vidda, og vi må regne 
med at de ble utnyttet i hvert fall i yngre jernalder. Gårdene i fjelldalene må i det 
hele tatt ha vært langt mer avhengige av februk og fangst enn de lavereliggende 
gårdene. For å skaffe seg det nødvendige kornet må de f.eks. ha hatt noe å gi i 
bytte. Det var det fjellet som kunne gi dem, gjennom veiding, jernvinne eller 
beiting. 

Forholdet til nabobygdene. 
Eidfjord kan ikke utelukkende betraktes som et isolat. Bygda er en del av en 

større helhet, og må sees i lys av det. I forholdet til nabobygdene kan det 
påvises både likheter og ulikheter. Bygdene det er naturlig å sammenlikne med, 
er dem som ligger i indre Hardanger: Ulvik, Kinsarvik, Ullensvang, Odda og 
Røldal. De fleste ligger som Eidfjord ved fjorden, to av dem samtidig i trange 
dalfører. Det gjelder Kinsarvik og Odda. Ulvik og Ullensvang ligger åpnere til, 
med fjell bare på en side. Røldal er i motsetning til de øvrige en fjellbygd, men 
ligger også i en trang dal og grenser opp til Hardangervidda. Kinsarvik, Ullens
vang og Odda hører også til viddas nærmeste naboskap, mens fjellområdene i 
Ulvik ligger nord og vest for Hardangerjøkulen. Den dyrkbare jorden består i 
alle bygdene for det meste av lettdrenerte sand- og grusterrasser. 

Fra alle bygdene unntatt Ulvik er det forholdsvis kort vei opp til vestvidda, 
men bare Røldal og Eidfjord ligger slik til at veien også er kort til den ressursrike 
og flatere sentralvidda. Bare Eidfjord har de lange fjelldalene som fører langt inn 
i viddeplatået. Også i Kinsarvik, Odda og Røldal er det høytliggende daler, men 
ingen av dem når opp i samme lengder som Veigdalen og Sysendalen/Bjoreida
len. Alle bygdene har adgang til fjellet, men Røldal og Eidfjord ligger absolutt 
gunstigst til, og må sies å danne hovedinnfallsporter til Hardangervidda fra vest 
- Røldal i sør, Eidfjord i nord. Fra disse to bygdene er også veien kortest og 
tryggest over fjellet til dalbygdene på østlandet. 

Ingen av bygdene i indre Hardanger kan sies å være spesielt rike på jernal
dersfunn. Fra de sentrale delene av Eidfjord (nedre og øvre) har vi i dag bevart 
36 grav- og løsfunn fra jernalderen. Tilsvarende tall fra den sentrale Ulvikbygden 
er 23 (fra gårdene Torblå, Lekve, Syse, Hakestad, Ljono, Oppheim, Spånheim, 
Hjelmavoll, Skeie og Vambheim). Fra Kinsarvik (gårdene Bråvoll, Huse og 

73 



Sandvik) er det i alt 5 jernaldersfunn, mens kjernebygden i Ullensvang har gitt 
17 funn (fra gårdene Helleland, Eidnes, Lofthus og Opedal). Tilsvarende tall fra 
Odda er 14 (fra gårdene Sandve, Ragde, Bakko, Prestegården, Freim, Tokheim 
og Eitrheim) og fra Røldal 28 (fra gårdene Hamre, Seim, Grøve og Prestegår
den). Overalt er det få funn fra eldre jernalder; 2 (O) fra Ulvik, 8 (4) fra Eidfjord, 
2 (l) fra Kinsarvik, 8 (3) fra Ullensvang, 6 (3) fra Odda og 13 (7) fra Røldal. 
(Tallene i parentes er antallet gravfunn.) Fra bygdene langs Sørfjorden har vi 
omlag like mange funn fra yngre som fra eldre jernalder; fra Kinsarvik 3 (1), 
Ullensvang 9 (l) og Odda 8 (l). Selv om der er flere funn, er forholdet det 
samme i Røldal, som har 15 (8) funn fra yngre jernalder. Ulvik og Eidfjord skiller 
seg fra dette mønsteret ved at de to bygdene har en klar overvekt av funn fra 
yngre jernalder; 28 (l O) fra Eidfjord og 23 (7) fra Ulvik. Dette forholdet møter vi 
igjen i Granvin, Ulviks nabobygd i vest, der det er 5 (4) funn fra eldre og 19 (6) 
fra yngre jernalder (fra gårdene Spildo, Seim, Trå, Graven, Rause, Nesheim, 
Selland, Midås, Nestås, Kjerland og Eide). I funnmaterialet fra indre Hardanger 
er det således et klart skille mellom Røldal og Sørfjordbygdene på den ene siden 
og bygdene nordenfor på den andre. Med to unntak er materialet fra eldre 
jernalder forholdsvis jevnt fordelt. Fra Røldal er det usedvanlig mange funn, 
mens materialet fra Ulvik trygt kan sies å være heller beskjedent. Kinsarvik er 
adskillig mindre enn de øvrige bygdene, og et lavt antall funn er rimelig der. Den 
sterke økningen i funnmengden fra de nordlige bygdene i yngre jernalder er 
påfallende, og det er fristende å se om det er mulig å finne en rimelig forklaring 
på det. Skjer det noe innenfor dette området som kan tilsi en slik økning i det 
arkeologiske materialet? Årsaken(e) må søkes i forhold som er spesielle for de 
nordlige bygdene, ikke i forhold som er de samme over hele området. 

Jeg har for Eidfjords vedkommende tidligere diskutert deler av dette problem
komplekset (Sognnes 1976 b), men da med utgangspunkt i gravfeltene på Hæ
reid. Jeg kom til at den rimeligste forklaringen var at Eidfjord ved slutten av 
førhistorisk tid må ha vært et økonomisk sentrum for denne delen av Hardanger. 
Bygda er et knutepunkt for viktige ferdselsårer og kan også ha rommet en 
markedsplass. Fra Eidfjord er sjøen den naturlige «Veien» å følge til resten av 
Hardanger og til kystområdene i Hordaland. Verken Ulvik eller Granvin ligger 
slik til at der er naturlige stopp på veien vestover, men bygdene kan likevel ha 
hatt betydning for handel og ferdsel. Særlig Granvin har en gunstig beliggenhet i 
så måte, idet bygda danner et naturlig knutepunkt for samband mellom Har
danger og Vossebygdene. Forbindelsene mellom Hardanger og Voss og videre 
til indre Sogn synes å gå svært langt tilbake. Johs. Bøe peker f.eks. på at det 
mot slutten av folkevandringstiden hersket en ensartet kultur fra indre Sogn over 
Voss til Hardanger (Bøe 1931, s. 10). 

Om det jeg her har hevdet er rett, har økt handel og ferdsel gjennom deler av 
Hardanger i yngre jernalder medført betydelige ringvirkninger for bygdene som 
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ble berørt - ringvirkninger som ga seg utslag i at forholdsvis flere av de døde 
kunne gravlegges med redskaper og/eller våpen. Min hypotese er altså at for
skjellene i det arkeologiske materialet gjenspeiler reelle forskjeller mellom byg
dene i indre Hardanger, samtidig som jeg setter en økt aktivitet i de nordre 
bygdene i samband med utnyttelsen av og ferdsel over Hardangervidda. Røldal 
synes å stå i en mellomstilling. Også her må veiding og ferdsel over vidda ha 
spilt en stor rolle, men det arkeologiske materialet indikerer ikke en forskjell fra 
eldre til yngre jernalder. 

Oppsummering. 
Eidfjord synes i stor grad å ha vært selvforsynt i jernalder, selv om en 

bosetning i fjelldalene i større eller mindre grad må ha vært avhengig av de 
lavereliggende gårdene. Jernaldersamfunnet i Norge var ikke statisk, og bygdene 

Fig. 7. Forgylt irsk bronsespenne fra Lægre id (B 3872). Foto A. M. Olsen, Historisk 
Museum. 
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var ikke isolerte. Bygdefolket i Eidfjord har ikke stått utenfor strømningene som 
gjorde seg gjeldende i tiden. Minner om kontakter med Vesteuropa finner vi en 
rekke steder i Hardanger, bl.a. på Lægreid, der det er funnet en irsk-produsert, 
forgylt bronsespenne (fig. 7) Vikingtid har vært en periode med stor bevegelighet 
i hvert fall innenfor deler av befolkningen, og det er vanskelig å forestille seg at 
den bare ga seg utslag i utenlandsferder. For Eidfjord synes den å ha ført til en 
oppblomstring i forhold til tidligere tider, og jeg finner det naturlig å se dette i 
samband med økt utnyttelse av fjellet - til eget forbruk og for eksport til andre 
bygder. Ved utgravning av en tuft på Risøya sørvest for Sotra, ble det funnet 
reinsdyrbein (Magnus 1975, s. 86). Dette må oppfattes som vitnemål om sam
band mellom kyst- og fjellbygder. Både kjøtt, skinn og jern var overskuddsvarer 
som kunne utføres fra Eidfjord. Samtidig som forbindelsene vestover må ha vært 
gode, har bygda også stått i nær kontakt med de øvre dalbygdene øst for 
Hardangervidda. 

Det er sparsomt med kilder om Eidfjords førhistorie. Det arkeologiske mate
rialet er lite og heller ensidig. Stort sett har vi bare grav- og løsfunn, mens 
boplassfunn for en stor del mangler. Særlig lite forteller materialet om økono
misk og sosialt liv i bygda. Den rekonstruksjon av bygdesamfunnet jeg har 
forsøkt å gjøre her, er derfor beheftet med en rekke svakheter. Det skyldes først 
og fremst generelle svakheter ved det arkeologiske materialet, men også at det 
materialet vi har fra bygda vanskelig har latt seg utnytte. Imidlertid står vi når 
det gjelder Eidfjord i den heldige situasjon at vi har en forholdsvis stor ubrukt 
reserve av kilder: gravminner og hustufter, som ved framtidige undersøkelser 
forhåpentlig vil kunne utvide, berike og ikke minst korrigere det bildet jeg her 
har forsøkt å tegne. 

Su1n1nary 

The author discusses the economic background of the Iron Age settlement of the 
parish of Eidfjord in Hardanger, Hordaland, bas ing his arguments of fin ds and 
ancient monuments. Not many systematic investigations have been carried out, 
and most of the fin ds have be en discovered incidentally. Today, settlement is 
largely concentrated to sand and gravel terraces by the fjord and the lake 
(Eidfjordvatnet), and most of the finds and ancient monuments also come from 
the se terraces. 

None of the finds from the early Iron Age give any information about the 
economy, and no farms from this period have been found. It seems, however, 
that the permanent settlements were located on the terraces. Iron was produced 
in the mountain valley of Sysendalen, and there were hunting camps on the 
mountain plateau (Hardangervidda). The method of hunting employed was pro-
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babl y that of c has ing the pre y over precipices. As y et we have no evidence of 
an y permanent settlement in the mountain valleys. 

We have considerably more finds from the late Iron Age (after c. A. D. 600), 
but even so, there are few implements giving any evidence as to the economy 
they represent. Most of the habitation must still have been located on the 
terraces, but there were pro babl y permanent settlements als o in the mountain 
valleys. The settlement of these valleys must have depended on the mountain 
plateau and its resources to a far gre a ter ex tent than that on the terraces. A 
small deserted farm has be en found at the lower end of o ne of the valleys. 
Arrowheads found in graves and in the mountains indicate hunting with the bow 
and arrow. Thus the method of hun ting seems to have changed from the earl y to 
the late Ir on Age. 

Unlike the parishes of the southern part of inner Hardanger, those in the 
northern part have yielded relative! y man y late Iron Age fin ds. The author 
explains this distribution as a result of increased activity in the northern paris
hes, probably due to trade and transport. Eidfjord has a particularly favourable 
location, at the point where the fjord meets the major tracks crossing the 
mountain p lat eau from the valleys of eastern Norway. Moreover, local resour
ces such as game and iron made loe al export possible. 
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Jernteknologi i Skandinavia 
Økonomisk og kulturell betydning 

Av Anne Aure Bagøien 

Innledning. 
Emnet i denne artikkel vil være begrenset til jernalder. Med Skandinavia menes 

her Danmark, Sverige og Norge. 
Jernteknologi omfatter to arbeidsprosesser; selve utvinningen av jernet og 

bearbeidelsen av det. I Skandinavia ser det ut til at myrmalm har vært det 
viktigste råstoff i jernproduksjonen. Imidlertid viser undersøkelser av jernsaker i 
Sverige at det også er blitt benyttet bergmalm (I. Serning, 1976, 46). Frem
gangsmåten ved utvinning av myrmalm var i korte trekk slik: Myrmalmen ble 
spadd opp og lagt til tørk. Så ble den røstet, dvs. at vann og organiske substan
ser i malmen ble brent bort. Ved utvinningen ble det brukt trekull. Dette ble så 
antent, og deretter ble malm og trekull tilsatt lagvis. Da slaggstoffene smelter 
fortere enn jern (1150°C), bJe jernlupen eller blesteijernet liggende igjen. Malmen 
ble redusert til metallisk jern, som i halvfast tilstand sintret sammen til en 
klump, en såkalt lupe. Når lupen var blitt stor nok, ble den lagt direkte på en 
amboltsten, hvor evt. slaggrester ble fjernet med slegge. 

Til utsmiingen av jernet har man trengt varme, blåsebelg, hammer, tang og 
ambolt. Men også enklere redskaper kan ha vært brukt, som stein for hammer 
og ambolt, eller en kløvet gren som tang, noe flere afrikanske stammer har brukt 
(J. Nicolaisen, 1962, 60). 

I denne artikkel vil jeg først ta for meg når jernalderen har begynt i Skandina
via. Deretter vil jeg diskutere hvorfor jernteknologien ble opptatt/oppfunnet her. 
Det arkeologiske materiale som kan fortelle om jernteknologiens utvikling gjen
nom jernalderen, vil så bli behandlet. Så vil jeg vurdere hva slags organisasjon
sapparat man kan ha hatt for å drive jern vinne, og hvem som har stått bak 
produksjonen. Til slutt vil jeg se på hvilken betydning jernet har hatt i Skandina
via. 

Bronseijernalder. 
Angående diskusjonen om spredning av jernteknologi, er det blitt stilt spørs

mål om kunsten å utvinne jern har oppstått flere steder uavhengig av hverandre 
(innovasjon), eller om den har spredt seg fra ett og samme sted (diffusjon). De 
fleste forskere synes idag å helle til den oppfatning at jernteknologien ble tatt i 
bruk hos hettitterne i det nordøstlige Lilleasia omkring 1300-1400 f. Kr. f. og 
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derfra har spredt seg videre (ABC, 1972, 159). Men hettitterne brukte ikke 
myrmalm, så et eller annet sted i Europa, hvor denne ressurs fantes, er den 
spesielle utvinningsmetode som myrmalmen krevde, blitt oppfunnet. Denne 
kunnskap har så spredt seg videre til Skandinavia. Imidlertid kan det ikke 
utelukkes at myrmalmteknologien er blitt til her i nord. 

Allerede fra bronsealderen er det funnet noen enkelte pyntegjenstander av 
jern i Skandinavia. Evert Baudou bl. fl. har hevdet at jernet vant innpass så 
tidlig som i per. IV av bronsealderen i Sør-skandinavia, og da som pyntegjen
stand. Arbeidsredskaper av jern i bronsealder finner vi kun sør for det skandina
viske område. Vi kan derfor ikke snakke om noen jernteknologi i bronsealderen 
for Skandinavias vedkommende utifra disse funn. Først fra førromersk jernal
der, som vanligvis settes til 500 eller 400 f. Kr.f., er det i Skandinavia funnet jern 
også i form av redskaper og våpen. I den sørlige del av Sverige og især i 
Damnark kjennes våpen og redskaper av jern allerede fra periode I av førro
mersk jernalder. I Norge blir disse funnkategorier kjent først i periode Ill av 
førromersk jernalder. Utifra C-14-dateringer av ubrente bein fra graver på Got
land, hevder Erik Nylen at jernalderen der først har begynt omkring 350 f.Kr.f. 
(1972, 34). Selv om man kunne ønske at flere dateringer understøttet denne 
hypotese, tyder dette på at jernteknologien kan være opptatt til forskjellig tid i 
Skandinavia. 

Årsaker til ny teknologi. 
Det har vist seg at nyvinninger ikke så lett blir opptatt i et samfunn. Etnogra

fiske undersøkelser tyder på at det ofte er sterke konserverende mekanismer 
som vil tre ikraft, dersom det «nye» kan true den bestående samfunnsstruktur og 
føre til en omkalfatring av samfunnets verdisett. (L. Sharp, 1952). 

Flere grunner kan anføres til at en ny teknologi blir introdusert; 
a. Dersom ikke det «nye» blir innført ved politisk overgrep, må det helst 

foreligge tungtveiende grunner for at en befolkning skal gå over til en ny 
teknologi, som f.eks. en klimaforverring hos en befolkning med enkel økonomi. 
Denne kan medføre misforhold mellom befolkningsmengde og ressurstilgang. I 
en slik situasjon vil motivasjonen for å oppta ny teknologi for å bedre overlevel
sesevnen styrkes. 

b. Økonomiske forhold kan likeledes forandres og dermed forhindre tilgang 
på ønskede varer. Slik kan en ny vare som dekker den tidligeres funksjon, 
lettere få innpass. 

c. Som en tredje grunn til endringer i et samfunn vil jeg nevne «entrepenø
ren». Denne person setter seg ut over samfunnets almene verdisett og sprenger 
barrierer for å oppnå fordeler ved f.eks. å utnytte nye ideer. 

For å ta sistnevnte hypotese først, så blir denne særlig relevant for Danmarks 
og Sør-Sveriges del, hvor vi vet at bronse har hatt stor betydning også som 
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bruksmetall. Her er det funnet tusenvis av bronsegjenstander mot ca. 700 i 
Norge. Dette tyder på at bronsen må ha spilt en større rolle som bruksmetall i 
disse områder enn den har gjort hos oss. Pollenanalyser har vist at det har 
skjedd en kraftig jordbruksekspansjon i Danmark i begynnelsen av jernalderen 
(ABC, 304). Man tror at innføringen av jernet har forutsatt denne ekspansjon. I 
og med den omfattende spredning av jernredskaper som da må ha funnet sted, 
kan «entrepenøren» ha spilt en vesentlig rolle. 

De to øvrige hypoteser innebærer nødvendigvis ikke noen motsetning til den 
sistnevnte. Det er naturlig å tenke seg at det kan ha foreligget flere grunner til 
innføringen av jernteknologi, og at de kan ha vært forskjellige i de enkelte 
landområder. 

Ad pkt. a. Man vet at i løpet av yngre bronsealder har klimaet blitt fuktigere i 
Skandinavia. Tidligere forskning oppfattet denne klimaforandring som om den 
plutselig inntrådte. Den skal ha inntruffet omkring 500 f.Kr.f., dvs. ved jernalde
rens begynnelse, og nettopp da jernet ble kjent i Skandinavia (J. Brøndsted, 
1962, 403). Men idag har pollenanalyser vist at klimaforandringen begynte alle
rede i yngre bronsealder. Klimaforandringen har altså ikke kommet så plutselig 
som man tidligere trodde. Den gradvise endringen av klimaet gjennom yngre 
bronsealder kan være en av grunnene til at det ble behov for mer effektive 
jordbruksredskaper. 

På Broneborg i Geved sogn på Jylland fant man i 1976 en jernvinne med 
keramikk i, som kunne dateres til siste periode av bronsealder eller første 
periode av førromersk jernalder (muntlig meddelelse). Dette tyder på at det i 
Danmark på denne tid ikke bare er blitt importert jern, men at der også er blitt 
produsert jern. 

Ad pkt. b. Nok en grunn til jernets utbredelse kan ha vært handelskontakten 
med Mellomeuropa, som Skandinavia har hatt gjennom bronsealderen. I slutten 
av denne periode ble det i den yngre Hallstattkultur tatt i bruk jern. I la 
Tene-kulturen (500 f.Kr.f.) i Mellomeuropa, blomsteret jernteknologien sterkt 
opp. I Mellom- og Nordtyskland fikk man på samme tid Jastorfkomplekset, som 
har stått i nær forbindelse med la Tene-kulturen (J. Filip, 1966, 552). Særlig viser 
det danske og sørsvenske materiale kontakt med disse kulturer fra slutten av 
bronsealderen. Det blir færre bronsegjenstander i Sør-Skandinavia på denne tid. 
Det kan nesten se ut som om det var kjent at jernet nå var på vei. I Norge 
derimot, får vi en økning av bronsegjenstander i denne sluttperioden. Sør-Skan
dinavia ser derfor ut til å ha tatt jernet i bruk på et tidligere tidspunkt enn 
Nord-Skandinavia, på grunn av nære kontakter med kontinentet. 

At jernet ble tatt i bruk i Skandinavia kan altså forklares ved omstendigheter 
såvel innen som utenfor samfunnet. 
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Det arkeologiske materiale. 
De kilder som kan fortelle om tidligere tiders jernteknologi, er først og fremst 

de synlige rester i marken etter selve utvinningen, dernest råjernet og de ferdige 
produktene. 

Foreløpig er det funnet forholdsvis få spor etter jernvinna fra tidlig jernalder i 
Skandinavia. Metallurgiske undersøkelser har vist at utvinningsprosessen har 
vært lite effektiv. Slagget inneholder nemlig opptil 50% jern (0. Voss 1962, 12). 

Utgravingen ved Broneborg fra bronsealder/førromersk jernalder har fore
løpig bare avdekket en jernvinne. Gropen var steinkledd, og i bunnen lå det slagg 
med overliggende jernlupe. Ved siden av gropen lå røstet myrmalm ferdig til 
bruk. Jernvinna ligger i et myrområde (muntlig meddelelse). Dette anlegg har 
altså underliggende slaggrop. Det har antagelig vært en grop ovn, som er den 
eldste ovnstype vi kjenner, også på kontinentet (I. Serning, 1976, 51). 

Olvert Voss har gravd ut mange jernvinneanlegg fra romertid på Jylland. Bare 
ett av disse er fullstendig utgravd, nemlig Drengsted-anlegget i den sydvestlige 
del av Sønderjylland. Her er funnet 150 slagg-groper, C-14-datert mellom 200-
550 e.Kr.f. På bakgrunn av såvel slaggets utseende som tekniske undersøkelser, 
samt etnografisk og historisk kildemateriale, er man kommet frem til at det over 
slaggropen har vært oppført en overbygning; en sjakt av leire, hvor selve 
utvinningsprosessen har funnet sted, fig. l. Jernet er blitt holdt tilbake ved hjelp 
av en halmblokk, mens slagget har rent ned i gropen. Den nødvendige lufttilfør
sel har skjedd gjennom åpninger nederst i sjakten, og sjaktens skorstensvirkning 
antas å ha sikret en tilstrekkelig kraftig varmeutvikling. Blåsebelg var altså ikke 
nødvendig. Formen på disse slaggblokkene kjennes kun fra Vest- og Midt
Jylland. Lignende slagg blokker er funnet i Nordtyskland, Polen og Tsjekkoslovakia 
(0. Voss, 1962, 9). Dette er foreløpig den best bevarte ovnstype man kjenner i 
Skandinavia fra denne tid. 

Nye funn i Sverige fra bl.a. Narke, Gotland, Gastrikland og Vastmanland 
viser at sjaktovnen med underliggende slagg-grop var kjent der i de siste århund
rer f.Kr.f. (I. Serning, 1976, 51). Disse er hittil de eldste typebestemte ovner i 
Sverige. 

For Danmarks vedkommende er det utifra funn av mellomeuropeiske spiss
barrer blitt hevdet, at det der ble importert jern gjennom hele eldre jernalder 
(0. Voss, 1962, 28). Flere jernsmier datert til eldre romertid er blitt funnet i 
Danmark, og fra denne tid opptrer også smedverktøy for første gang i gravene 
(J. Brøndsted, 1960, 250). Den markante økning i forekomsten av jern i gravfunn 

.. 
Fig. l. En rekonstruksjon av en sjaktovn med underliggende slagg-grop. Gropa som ble 
gravd først, har vært lukket i den trange delen med en halmblokk slik at jernlupen ikke 
falt ned i gropa. Sjakten var av leire og kunne flyttes til en ny grop når denne var blitt full 
av slagg. (Fot. fra «Kum!», 1962, 8, fig. 1). 
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fra sen førromersk jernalder i Danmark, kan henge sammen med fremkomsten 
av lokal jernproduksjon (0. Voss, 1971, 24). Den nyfundne jernvinna på Brone
borg tyder på at denne produksjon har begynt allerede tidlig i førromersk 
jernalder. Produksjonen har nok vært så liten at det også har vært behov for 
import av jern. 

A. W. Brøgger hevder at jernet som bruksmetall først fikk betydning i Norge i 
folkevandringstid, og at stein fortsatt var det viktigste redskapsmateriale i denne 
overgangsperiode (1925, 139). Nyere analyser av norske høyfjellsboplasser viser 
at stein faktisk er blitt brukt langt inn i jernalderen (I. Martens, 1973, 86). 
Steinbruken på fjellet kan imidlertid bero på den spesielle økonomi man har hatt 
der oppe. Det er sjelden funnet jerngjenstander i hustuftene fra eldre jernalder i 
Skandinavia. Det må dog tas med i betraktning at jern var kostbart og derfor 
ikke ble latt igjen. Dessuten bevares jern dårligere i jorden enn annet metall. 
Dette kan være årsakene til at vi ikke finner jern i tuftene. 

I gravene fra førromersk og romersk jernalder i Skandinavia finner. vi jern
saker i form av våpen, redskaper og smykker. Dette tyder på at jernet har hatt 
en samfunnsmessig betydning på denll:e tid. 

I Sverige og Norge har man foreløpig ikke funnet jern vinner som kan dateres 
til overgangen mellom bronsealder og førromersk jernalder. I Norge er det i en 
romertidsgravhaug fra Ragnhildrød i Vestfold funnet et ovnsforingsstykke fra en 
blesterovn i haugfyllen. Dette stykket må være eldre enn gravhaugen, og viser at 
det har vært utvunnet jern et sted i nærheten engang i førromersk jernalder 
(l. Martens, 1968, 6). Hvorledes denne ovnen har sett ut, kan det lille leirfo
ringsstykket ikke si noe om. 

Vår kunnskap om jernvinna i Norge er imidlertid blitt bedre gjennom de 
senere års arkeologiske funn. I en fjelldal opp mot Hardangervidda, på gården 
Fet i Sysendalen er det funnet et jernvinneannlegg med nærmere 1000 kubikk
meter slagg og med l O store kullmiler. C-14-dateringer tyder på at produksjonen 
har begynt omkring Kr. fødsel. Førstekonservator Irmelin Martens har opplyst 
at slaggstykkene fra dette anlegg har forskjellig form fra dem som er funnet i 
Drengstedovnen. Den norske ovnen må derfor ha vært av en annen type enn den 
danske. 

På utkantsgården Roset i Stjørdalen i Nord-Trøndelag viser C-14-dateringer 
av slagg, at jernutvinningen har begynt her omkring Kr.f. (Magnus, Myhre, 
1976, 229). 

Etter å ha sett på de eldste spor etter jernvinna i Skandinavia, kan vi si at 
ovnene har hatt ulike konstruksjonsdetaljer. Gropovner og sjaktovner med un
derliggende slagg-grop er altså foreløpig de eldste ovns typer vi kjenner. J ernvin
na ser da ut til å fa fått betydning i Skandinavia allerede i førromersk jernalder. 

I Danmark er det få funn av jernvinneanlegg fra yngre jernalder, men verks
tedsplasser er det funnet flere av. 
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I løpet av folkevandringstid/merovingertid ble det i Danmark tatt i bruk 
sjaktovner med slaggavløp. Slagget får en anne form i denne ovnstype. De 
kjennes fra Midtjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm (0. Voss, 1962, 22). 

Slike slaggformer kjenner vi også fra Sverige og Norge. Når disse ovnene ble 
tatt i bruk her, er imidlertid noe usikkert. På Møsstrand i Telemark er det funnet 
noe i likhet med en gropovn med sider av heller på høykant, kalt hellegryte. 
Denne er datert til midten av folkevandringstid. Hellegryta kjennes også fra 
Sverige, men har her en betydelig senere datering; middelalder og senere 
(l. Serning, 1976, 50). I løpet av merovingertid utvikler denne ovnstypen seg ved 
at den får et særpreget konstruksjonstrekk. Denne ovnen har fått et eget slagg
utløp og dessuten innføringshull for blåsebelg, noe som har ført til større 
produksjonskapasitet. Dette understøttes også av de store slagghaugene som er 
funnet her. (l. Martens, 1972, 100). Slike ovner kjennes også fra Jåmtland, hvor 
de er datert til vikingetid (1. Serning, 1976, 50). 

For Sveriges vedkommende er det en økning i antall jernfunn fra folkevand
ringstid. De spadeformete emnesjernene som er funnet spredt fra Gotland til 
Medelpad, er datert til mellom 500--1100 e.Kr.f. (M. Stenberger, 1964, 434). 

På Helgø i Målardalen er det blitt fremstilt og bearbeidet jern fra romertid til 
vikingetid. Særlig vitner materialet fra folkevandringstid om storproduksjon av 
jern. I diskusjonen omkring jernfremstilling og jernbearbeidelse inntar Helgø en 
sentral plass. Muligens har Helgø også fått jern fra randområdene i Dalarna, 
Gåstrikland og Våstmanland, hvor det er funnet spor etter jernutvinning fra 
denne tid. Det vi kan slutte av Helgø-materialet, er at man her har produsert 
jerngjenstander i slike mengder at det må ha vært beregnet til eksport. I 
Sverige kan det altså synes som om oppblomstringen av jernproduksjon er 
kommet tidligere enn i Norge. 

Det er også funnet mange gropmiler fra eldre jernalder i Skandinavia. For 
enkelte av disse anleggs vedkommende ligger gropene på rekke og rad og ser ut 
som rene industrianlegg (A. Olesen, P. Seeberg, 1971, 48). 

Forsøk har vist at det har gått med mellom 10--15 kg trekull for å utvinne l kg 
jern i en ovnstype som Drengstedsovnen. Utbyttet fra hver ovn har etter alt å 
dømme vært mellom 15 og 75 kg jern, i og med at en ny ovn måtte bygges hver 
gang gropen ble full av slagg. Til dette har det gått med mellom 250--500 kg 
trekull og mellom 150--600 kg myrmalm (0. Voss, 1973, 346). Behovet for trekull 
må følgelig ha vært stort. 

I løpet av romertid og folkevandringstid blir slagg og leirforingsstykker mer 
vanlig i gravfunn, hustufter, offerfunn og i løsfunn over hele Skandinavia. I 
Sverige kjennes slagg i graver fremfor alt fra de vestre og søndre landsdeler, og 
fra Medelpad. I Norge finner vi slagg i graver helt opp i Nordland (Th. Sjøvold, 
1962, 32 og 48). Især fra ølandske, gotlandske og sydvestnorske hustuftkomplek
ser er det funnet mye slagg og leirforingstykker. Selv i offerfunn er det funnet 
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Fig. 2. Østafrikansk smed som smelter messing i digel ved hjelp av en dobbel sekkeblåse
belg. Blåsebelgrøret fra Hjortspring ser også ut til å stamme fra en sekkeblåsebelg. 
Legg merke til det k!øftede trestykke foran til høyre - det tjener som tang. (Fot. fra 
«Kum!», /962, 49,fig. Il). 

slagg (M. Stenberger 1964, 427). En hake ved slaggfunnene er imidlertid at disse 
også kan stamme fra smiingsprosessen av jernet. Men i Østeuropa har bl.a. 
Radomir Pleiner kommet til at det er en mineralogisk forskjell mellom slagg fra 
selve utvinningen og fra utsmiingen. Her har vi altså en mulighet til å kontrollere 
fra hvilken arbeidsprosess slaggfunnene stammer og dermed få en større klarhet 
om den tidlige jernteknologi i Norden. 

I et offerfunn fra Hjortspring på Als fra førromersk jernalder, ble det funnet et 
tveegget blåsebelgrør som kan stamme fra en sekkeblåsebelg, fig. 2 (J. Nicolai
sen, 1962, 48). Blåsebelgen kan ha vært i bruk både ved utvinningen og ved 
utsmiingen. I yngre jernalder får vi altså sikre indikasjoner på at blåsebelgen ble 
brukt ved utvinningen av jernet, men det er intet i veien for at den kan ha vært 
brukt tidligere. 

Foreløpig er det vanskelig å si noe om jernteknologiens spredningsbilde og 
ovntypenes utvikling i Skandinavia. Vår kunnskap er avhengig av undersøkelses
intensiteten i de enkelte land og bevaringsforholdene innen hvert område. 
Foreløpig kan vi si at for jernteknologien innebar sjaktovnene en viktig oppfinn
else. Foruten at de muliggjorde en øket produksjon, fikk jernet også en bedre 
kvalitet (I. Serning, 1976, 53). De forbedrede ovnstyper som kom i bruk i yngre 
jernalder, har tydeligvis vært av avgjørende betydning for oppblomstringen av 
jernproduksjonen i denne periode. 

86 



Bearbeidelsen av jernet. 
Det er sjelden funnet jerngjenstander på utvinningsplassene i Skandinavia. 

Dette tyder på at utsmiingen har gått for seg andre steder. Hvorledes bearbeidel
sen av jernet foregikk i eldre jernalder vet vi foreløpig lite om. Se fig 3. Både 
redskaper og våpen fra eldre jernalder har former som er felles for hele Germa
nia. Det er derfor vanskelig å avgjøre om disse er laget i Norden eller ikke. Først 
ved metallurgiske undersøkelser av jernfunnene, vil det være mulig å avgjøre om 
de stammer fra lokale eller kontinentale verksteder. 

Felles for alt forhistorisk jern er at det ikke har høyere kullstoffinnhold enn 
1,7 %, og at alle jerngjenstandene er formet ved smiing. Smedens arbeid besto i 
å forme det bløte jernet til redskaper, våpen og smykker. De viktigste prosesser 
i dette arbeid var strekking, bøyning og sveising av materialet. Det ble forsøkt å 
øke metallets hårdhet ved overflateoppkulling, så jernet skulle bli til stål. Når 
stålets kullstoffinnhold er høyere enn 0,5 %, kan dets hårdhet ytterligere økes 
ved herding. Herding kan gå ut på at det glødende stålet får en rask avkjøling i 
kaldt vann. Ellers kan hamring på det kalde jernet gjøre f.eks. en egg med lavt 

Fig. 3. Fra et veggmaleri i Rekhmara's grav fra Egypt ( 15. årh.f.Kr.f.) er det al'bildet 
smeder i arbeid. Legg merke til at smeltedigelen blir løftet over essen med en kløftet 
gren, og at det ble brukt blåsebelger som ble tråkket på ved bru/c Disse ble trukket opp 
igjen med en snor ved ny utblåsning. (Fot. fra «Kum!», 1962, 56, fig. 17.) 
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kullstoffinnhold hardere. Foruten disse metoder kjennes de første damascerte 
sverd og spydspisser i Skandinavia fra romertid og fremover. (Se om damasce
ring, Aslak Liestøl, Viking 1951.) Om disse gjenstander er produsert her eller er 
importert, må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Damascering er en meget komp
lisert prosess. Men det er intet til hinder for at våre smeder har behersket denne 
teknikk, som gir gjenstandene en ekstra god kvalitet og holdbarhet. 

Jeg har fått røntgenfotografert sverdene og spydene fra Byglandsgraven i 
Telemark. Disse er datert til vikingetid. Jerngjenstandene her må ha tilhørt en 
smed, som etter all sannsynlighet har smidd dem selv (Ch. Blindheim, 1962, 25). 
Det viste seg at ingen av disse var damascerte. Derimot ga en mikroanalyse av 
et slip fra et av sverdene (C. 27454 b) det resultat at eggene var laget av et mere 
kullholdig metall enn den indre del (Annemor Rosenquist). Morgedalsmeden har 
altså brukt jern av forskjellig kvalitet på sverdet. Eggene har krevet et mer 
elastisk og hardere stål enn sverdets indre del. 

Foreløpig er det foretatt altfor få metallurgiske analyser av jernfunn fra Skan
dinavia, til at man kan danne seg et helhetlig bilde av hvordan bearbeidelsen av 
jernet har gått for seg oppigjennom jernalderen. 

Organisasjon av jernutvinningen. 
Innledningsvis har jeg nevnt hvilke arbeidsprosesser som skal til for å utvinne 

jern. Rent skjematisk kan det uttrykkes slik: 

Rugging av trær 
Bygging av miler 
Trekullbrenning 
Trekull 
Selve utvinningsprosessen 
Jernlupen som viderebehandles 
Myrmalmleting 
Røsting av myrmalm 
Oppkutting av myrmalm 
Bygging av utvinningsovner 
Slagg 
Råjern 
Barrer 
(Utgangspunkt A. Johansen, 1973, fig. 3). 

Dette arbeid må ha krevet et godt organisasjonsapparat. Sannsynligvis har det 
vært spesialister som har ledet utvinningprosessen der man har produsert for 
salg. Med spesialister mener jeg her mennesker som har hatt spesielle ferdighe
ter. Disse har pekt ut de myrer som ga mest og best malm og samtidig ledet 
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selve utvinningen. Klimaet i Skandinavia har nok begrenset denne virksom
heten til vår, sommer og høstmånedene. 

Samtidig har det også foregått utvinning av jern i mindre målestokk, som bare 
skulle dekke den enkeltes behov for jern. I Håkon VI' s retterbot fra Østerdalen 
av 1358, tilstår kongen etter skikk og bruk i gammel tid alle dem som ville drive 
jernutvinning i allmenninger, fri bruk og malm(A. W. Brøgger, 1925, 147). Når 
det i middelalderen var enhver tillatt å drive jernutvinning i allmenningene, er 
det naturlig å tenke seg at den enkelte fritt kunne drive denne virksomhet også i 
jernalderen. 

I yngre jernalder får vi en sterk økning i antall jernfunn i Norge. J ernbarrene i 
Østlandsområdet ligger vanligvis nede i flatbygda, og dermed langt fra utvin
ningsplassene, som har ligget i skogbeltet opp mot fjellet. Det kan spørres om 
det er de rike bøndene på lavlandet som har finansiert jernproduksjonen i fjellet, 
når det ble produsert for salg. Det må ha krevet et overskudd av både arbeids
kraft og mat å holde en gruppe mennesker i fjellet hele sommerhalvåret. Det er 
derfor sannsynlig at flere velhavende bønder har gått sammen om slike foreta
gender. 

Det er funnet ni hovedtyper av emnesjern i Sverige fra yngre jernalder. Disse 
viser samtlige stadier i fremstillingen, fra malmblokker til forskjellige former for 
barrer. Deres ulike former kan ha tjent som varemerke for de forskjellige 
produksjonsområder. F.eks. er de takkformede emnesjern konsentrert til Hal
land, de ringformede til Gotland og de båndformede til Småland. Dette tyder på 
at jernproduksjon er blitt et spesialisert håndverk i yngre jernalder. 

Åke Hyenstrand antyder at jernvinneanleggenes oppblomstring i Dalarna og 
Gastrikland kan ha sammenheng med sentralbygdenes behov for jern, slik det 
også kan synes på Østlandet. I sentralbygdene har innbyggerne organisert drif
ten av jernvinna i innlandet og transporten av råjernet ved deres økonomiske 
kontroll over hovedveiene. Dermed har det utviklet seg en stormannsklasse. De 
som er gravlagt på gravfeltene i V endel og Valsgarde i Uppland, mener han har 
representert en sosial overklasse som har kontrollert distribusjonen av emnes
jern (1976, 154). Dersom denne hypotese er riktig, ser det ut til at jern har vært 
et lønnsomt investeringsobjekt i Skandinavia. 

Det har vært diskutert hvem som tok opp jernteknologien i Skandinavia i den 
tidlige jernalder. Det er antagelig i de sentrale bronsealderområdene hvor kon
takten med kontinentet var god, at man først fikk jern og hadde mulighet for å 
bearbeide det. Det økonomiske overskuddet må forventes å ha ligget hos dem 
som allerede var vant til å eie og behandle metaller og dermed ville ha det som 
var nytt, nemlig jernet. Arne Johansen har i forbindelse med Sysendalanlegget 
lagt frem en hypotese om at det kan ha vært fangstfolk, som har utvunnet jern 
der (1973, 98). Dette synes lite sannsynlig, når vi ser hvilken teknologi og 
organisasjon utvinningen har krevd, og hvor tidkrevende den har vært. En 
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fangstgruppe som er tilpasset en viss årssyklus, kan hverken ha hatt tid, behov 
eller organisasjonsform som har muliggjort dette. Mer trolig er det å tenke seg at 
bønder fra dalbygdene og kysten sesongvis har utnyttet myrmalmen og kanskje 
etterhvert blitt bofaste i fjellbygdene, hvis avsetningsmulighetene for jern var 
tilstede. Også Bjørn Hougen hevder at det var bønder fra lavlandet som etter en 
tid har slått seg ned i fjellbygdene, fordi avsetningen på råjern og jaktprodukter 
gjorde det mulig å overleve (1947, 295). 

Organiseringen av jernproduksjonen har altså stått på forskjellig nivå, alt etter 
hvor stor produksjonen har vært. Dessuten ser det ut til at det har vært bønder 
som har drevet jern vinne i fjellet. 

l ernets betydning. 
Vi vet at visse myrer har gitt bedre jern enn andre. F.eks. var Valdresjernet 

kjent for sin gode kvalitet i middelalderen (T. Dannevig Hauge, 1946). Det er 
derfor naturlig å anta at jernutvinningen ble lagt til særlig malmrike områder, og 
at den ble ledsaget av grundige forundersøkelser før utvinning fant sted. 

Atskillige stedsnavn som Jøndalen, Malmmyra, Raumyr, Sindermoen, Ble
sterhaugen osv. forteller om hvilken økonomisk og kulturell rolle jernet har spilt 
opp igjennom tidene. 

Innføringen av jernteknologi må ha betydd vesentlige samfunnsmessige for
andringer for befolkningen i Skandinavia. Det spesielle med jernet er at selve 
råstoffet myrmalmen, finnes i de fleste områder. Man var ikke lenger avhengig 
av råstoffer utenifra, da bare de med overskudd på ressurser kunne få tak i 
metall, ved å bytte det til seg. Myrmalmen var en tilgjengelig ressurs for store 
deler av befolkningen. Kunnskapen om jernteknologi må derfor ha ført til en 
større sosial og økonomisk uavhengighet for den enkelte og muliggjort et forbe
dret jordbruk. Rydding av skog og forandring av denne til dyrket mark var ikke 
mulig i større målestokk uten med jernøks og jernskonet plog. Således må 
innføringen av jernteknologi ha ført med seg en forbedret levestandard i Skandi
navia. 

Men det har nok tatt lang tid før jernet kom i almen bruk. I Tacitus' «Germa
nia», går det frem at germanerne var dårlig utrustet med jernvåpen. Andre 
romerske forfattere har også påpekt at jernutvinningen i Germania ikke var stor 
nok til å kunne dekke behovet for jern i eldre jernalder. Det er forståelig at en så 
komplisert teknikk som jernteknologi, har trengt tid til å utvikles, før produk
sjonen ga såpass overskudd at man ble uavhengig av import. 

De ulike typer emnesjern i Sverige med forskjellig form og utbredelse tyder på 
at både produksjon og distribusjon har vært organisert etter ganske bestemte 
mønstre. Visse typer emnesjern har en så distinkt form, at de må ha vært laget 
for bestemte funksjoner, som f.eks. de sverdformede emnesjern som antagelig 
ble smidd til sverd, kniver, ljåer o.l. Dette viser hvor spesialisert jernteknologien 

90 



i Sverige har vært allerede fra folkevandringstid av. En forsiktig beregning av 
den årlige jernproduksjon i Dalarna fra 500-1000 e.Kr.f. går opp i 3,5 tonn. Dette 
må innebære at jernet ble produsert for salg (Å. Hyenstrand, 1976, 153). 

Rundt handelsplassene i Norden er det funnet flere store depot med råjern, 
som må ha blitt bearbeidet i verkstedene der. En barre av svensk fabrikat fra 
Hedeby i Slesvig, viser at råjern er blitt importert fra Sverige i vikingetid. 
Handelen med emnesjern og barrer må ha spilt en vesentlig økonomisk rolle i 
Skandinavia allerede fra folkevandringstiden. 

I Norge er det funnet omkring 400 graver med smedverktøy. De er spredt over 
hele Norge opp til Troms, og viser hvilken sentral posisjon smeden i det norske 
samfunn må ha hatt. Det må ha vært bygdesmeden som ble gravlagt i flestepar
ten av disse gravene. Utifra funnene kan vi slutte oss til at en smie fra vikingetid 
må ha inneholdt hammer, slegge, tang, smedsaks, ambolt, fil, meisel, saumlo, 
avlsten og blåsebelg. Graver med færre gjenstander enn dette kan ha tilhørt 
bønder som har drevet smiiing på si. Byglandsgraven med over 100 forskjellige 
jerngjenstander vitner om profesjonell virksomhet, drevet for et større marked. 
Funn av slagg og blesterjern i graven tyder på at denne smeden også har drevet 
med utvinning av jern (Ch. Blindheim, 1962, 34). I Miistermyr på Gotland er det 
funnet en kiste med smed verktøy, som viser at man også har hatt omvandrende 
håndverkere i vikingetidens samfunn. Smedverkstedene funnet på våre han
delsplasser, må ha tilhørt profesjonelle smeder, som har produsert for et stort 
marked. 

I historiske og etnografiske kilder fortelles at smeden var en aktet, men 
samtidig fryktet mann (J. Nicolaisen, 1962, 65). Av Snorre Sturlason får vi vite 
at Olav den Hellige var en flink idrettsmann og dyktig smed. Smedyrket har 
altså vært så ansett at det høvet seg for en konge. 

Båtbyggerne må ha hatt sterkt behov for jernnagler til båtene. Især fra yngre 
jernalder er det funnet mange båtgraver i Norden. I Olav Trygvassons saga heter 
det: «Olav Trygvasson lot reise skip under Ladehammeren. Der var mye folk 
samlet, noen til å telje, noen til å felle sammen, noen til å slå saum og noen som 
bar materialer». Her nevnes nettopp båtsaumen som har vært av største betyd
ning for båtbyggingen. Det er regnet ut at det til Osebergskipet ble brukt 
ca. 3500 nagler. Det vil si omlag 100 kg jern. Det må ha foregått en massepro
duksjon av båtsaum i Skandinavia for å dekke båtbyggernes behov. Jernøksen 
må likeledes ha hatt stor betydning for tilvirkning av f.eks. planker til båtene. 
Siden båten har hatt en avgjørende betydning for handel og kommunikasjon, må 
jernet ha spilt en utslagsgivende rolle i denne sammenheng. 

Det nærmest overdådige utstyr av jern særlig i gravfunnene fra yngre jernal
der, viser at jernet ble brukt i nesten alle dagliglivets gjøremål. 

Jernvinna synes særlig i Sverige og Norge også å ha spilt en avgjørende rolle 
for bosetningen i de indre skogs- og fjellbygder. I disse marginalområder har det 
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ikke vært mulig å overleve av jordbruk alene. Ved siden av jakt, fangst og fiske 
kan jernvinne ha gitt det økonomiske overskudd som har muliggjort bosetning 
der. 

Av middelalderkilder få vi vite at jernet ble brukt som verdimåler, og at det 
også kaltes for sølv i det nordiske samfunn. I Egilssoga kalles jernet til og med 
for gull, hvilket forteller om den verdi jernet da må ha representert. 

Den veldige ekspansjon både innad og utad i yngre jernalder hadde neppe vært 
mulig uten jernteknologien. 

The article starts with a discussion of when the Iron Age began in Scandinavia. 
From southern Scandinavia we have some iron objects of Bronze Age date, but 
these are purely ornamenta!. Iron implements for actual use, testifying to a local 
iron technology, do not make their appearance until the pre-Roman Iron Age. 
But in Norway and in parts of Sweden such finds do not occur until the end of 
this period, which may mean that the start and development of iron technology 
should be dated variously in the different parts of Scandinavia. 

In 1976, an iron extraction site was found in Jutland. This may have been in 
u se as earl y as during the final period of the Bronze Age, and is the earliest 
indication to iron reduction in Scandinavia. 

What reasons would make people adopt a new kind of technology? Various 
explanations are given, including political disasters, changes in trade or in 
climate, or enterprising acitvities as responsible factors. Thus the transition to 
an iron technology may be explained in terms of internal circumstances within 
the society as well as external factors. 

So far, little work has be en done to the Scandinavian archaeological material 
relating to iron technology. W e know that the shaft furnace was a gr eat 
improvement with regard to the intensity of production as well as the quality of 
the iron produced. During the late Iron Age, iron production developed at a 
tremendous rate, particularly in Sweden and Norway. This must be a result of 
the introduction of a more effective furnace. 

Next, the article discusses the organization required if iron is to be produced, 
and the economic factors on which production was based. It appears that the 
iron extraction sites vary considerably in size. Thus the organization of iron 
productions also differed. Some operated the extraction sites simply in order to 
cover the needs of their own farms, while others were - o ne might alm ost sa y 
employed - in order to carry out iron extraction on so large a scale that their 
products were for sale. 
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Finally, the article deals with the social significance of iron. Peculiar to iron, 
unlike for instance bronze, is the fact that bog ore was available in the Scandi
navian countries, and o ne was not dependent on foreign countries for a supply 
of raw materials. Thus a considerable part of the population were able to obtain 
iron, with the result that agricultural technology also became more effective. 
This, in turn, led to a considerable improvement in the standard of living over 
the years. The later periods of the Iron Age have yielded far more finds of iron 
objects than earlier years, a circumstance which shows that iron was, after some 
time, used for all possible purposes. 

The great internal and external expansion of the late Iron Age would hardly 
have be en possible without a knowledge of iron and its technology. 
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Fresteåsen og andre bygdeborger i Vestfold 
BETRAKTNINGER OMKRING EN UTGRAVNING 
OG ET UTBREDELSESKART 

Av Einar Øst1no 

Bygdeborgene, som finnes på åser og koller mange steder i Norge, har lokket 
mange forfattere til skrivebordet. Noe virkelig systematisk studium av borgene 
har det allikevel bare vært spredte ansatser til, og manglende feltundersøkelser 
er den grunnen som vanligvis har vært gitt for at utforskningen av borgene har 
hatt så liten framgang. 

De systematiske registreringene av faste fortidsminner for det økonomiske 
kartverket er faktisk den første omfattende feltvirksomhet som har gitt noen 
vesentlig økning av vår viten om borgene, og i denne artikkelen skal vi se et 
eksempel på de resultatene dette arbeidet foreløpig har gitt (se også Espedal 
1970 og Skjelsvik 1970 om henholdsvis Rogaland og Østfold). 

Først vil jeg imidlertid legge fram resultatene av en annen feltundersøkelse, 
nemlig utgravningen av en bygdeborg på Fresteåsen, rett sør for grensa mot 
Ramnes, i Sem i Vestfold i 1975-76. Det var Vestfold fylkes Vegvesens planer 
om å anlegge et pukkverk på stedet som ga den sjeldne anledningen til å få 
undersøkt en bygdeborg. Utgravningen ble betalt med en bevilgning fra Miljø
verndepartementet. 

Fresteåsen ligger omtrent tre kilometer nord for Semsbyen, på østsida av 
dalen der Storelva renner. (Fig. 1-2.) Dalbunnen består av marint avsatte leir
sletter, som i dag er dyrkningsjord. Selve åsen er omtrent to hundre meter lang 
fra nord til sør og inntil sytti meter bred øst-vest. (Fig. 3.) Åsens høyeste punkt 
ligger 44 meter over havet, mens leirsletta langs Storelva stort sett ligger i 
underkant av 10 meter o.h. Øst- og vestsidene er stupbratte og utilgjengelige, 
men i nord og sørvest går det an å ta seg opp på åsen, lettest i nord. Dessuten er 
det mulig å komme opp fra sørøst. Da må man følge en forsenkning i lendet som 
går langs over hele åsen i nord-nordvestlig til sør-sørøstlig retning. Den er 
dannet av en sprekk i fjellet, som er fylt med løsmasser og framtrer som en 
mellom tre og fem meter bred forsenkning over åsryggen. Der bunnen av den 
ligger høyest, omtrent 38 m o.h., er den litt bredere enn ellers og har naturlig flat 
bunn. Etterhvert fant vi ut av å legge våre spisepauser dit, og ble klar over at 
den danner et ypperlig skjulested. Det ville være lett å holde øye med landskapet 
omkring derfra, uten at man behøvde å bli sett selv. 

Borgen på Fresteåsen har vært lagt merke til tidligere, men kan ikke sies å ha 
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Fig. l. Flyfoto m' Freste(/ sen mot S(!)J'l'est. Nede til h(!)yre nordmuren, baf.:.gmnnen 
Store/va. Riksvei 3/2 går rett forbi åsen. Alle fotografier er tatt m' fm:f. 
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Fig. 2. Fresteclsen fra nord. Øst- og vestsidene er strupbratte, på bildet ses østsida 
profil til høyre for veien. 

vært godt kjent. Den er omtalt i bygdeboka for Sem og Slagen (Johnsen 1945 
s. 139). 

Det er to murer på borgen, en i nord og en i sørvest (fig. 4). De sperrer 
nettopp de mulige atkomstveiene til borgen - unntatt den bratte passasjen i 
sørvest. Øverst i den ligger noen svære kampesteiner og sperrer - så store at jeg 
nærmest ville tro at de ikke kan være kommet dit med folkemakt, men må være 
flyttet med isen i langt eldre tider. Det eneste måtte være om de var styrtet eller 
veltet ned fra fjellet ovenfor. V ære det som det kan, noen ytterligere befest
ninger skulle ikke trenges til forsvar av den veien. Hele « borgområdet», eller 
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Fig. 3. Flyfoto av Fresteåsen mot øst-sørøst. Begge murene er synlige, likeså kanten ~;wt 
steinbruddet i sør. Forsenkningen langsetter åsryggen kan også anes som en mørkere 
vegetasjons stripe, selv om lyset står noe uheldig for å få den godt fram. 

åsen ovenfor de bratte sidene og bak murene, utgjør omtrent fire tusen kvadrat
meter. 

Vi begynte undersøkelsen i den nordlige muren. (Fig. 5.) Etter å være ryddet 
for kratt og mose trådte den fram i sin noe sammenraste velde 24 meter lang og 
inntil fem meter bred. Den vestlige delen av nordmuren krysset forsenkningen i 
fjellet. Her måtte den naturlige inngangen til borgen være, og søkket i muren i 
krysningspunktet ga oss ideen til å lete etter tegn på at her hadde vært murt opp 
en port (fig. 6). Noen slike tegn fant vi også. Særlig på sørsida lå «portens» 
kantsteiner fint i flukt, mens bunnen besto av mindre, tettliggende stein som 
kunne minne om en brulegning. Lengre ut mot nord, i flukt med den ytre, 
kraftigste delen av muren, var forholdene mer uoversiktlige, med flere åpenbart 
nedraste steiner røyset sammen. Kantsteinene langs forsenkningen fortsatte 
allikevel nedenfor selve muren på nordsida, og alt i alt synes det rimeligst å tro 
at det virkelig har vært en passasje gjennom muren her. 
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O 10 20 30 40m 

Fig. 4. Kart over Fresteåsen. Nord er opp. Ekvidistanse 5 m. Tegningene er laget av 
A. S. Hygen og j01f, og rentegnet av Tone Strenger. 
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E.Østmo 1975. 

Fig. 5. Plan over nordmuren. Røysas og «portens» kanter og mwfronten innenfor «lit
rast» parti er markert. x- og y-verdiene er angitt i meter. 

Under opprenskingen av nordmuren ble det etterhvert klart at den opprinneli
ge murfronten hadde gått et stykke innenfor røysas nordgrense. En god del stein 
måtte være rast ned, slik at muren opprinnelig har vært høyere enn i dag. 
Restene av murlivet var forsåvidt tydelige nok, og de nedraste steinene på 
forsida ble ryddet unna slik at murens forløp kunne dokumenteres (fig. 7-8). 
Murlivet kunne følges over en strekning på 13 meter, bortsett fra halvannen 
meter som hadde rast helt ut, tre meter fra østenden. Fra øst gikk det vestover 
de første fire metrene, for så å dreie mot sørvest. Omtrent to meter nordøst for 
«porten» stoppet det opp. Lendet var nokså bratt her, og muren var så utrast at 
vi ikke kunne skille ut noen strukturer i steinmassene. Muren var bygd opp av 
bruddstein av varierende størrelse, med fra 0,2 til l m som største mål. Det er 
ikke godt å si sikkert hvor steinen er tatt fra, men det kan godt tenkes at iallfall 
noe av den er brutt ut av fjellet på stedet. Bruddspor i fjellet omkring kunne 
forsåvidt tyde på det, hvis det da ikke er forvitring som har laget dem. 

Det var tydelig at de største steinene lå i bunnen av muren, men ellers syntes 
det nærmest som den var lagt opp uten noe bestemt system - altså ikke i klare 
skift e.l. På sitt høyeste nådde den omtrent fem steiners høyde eller bortimot 
halvannen meter, men for det meste var bare to-tre steinlag bevart, i en halv
meters høyde. Vi foretok ikke noen nøyaktig beregning av de steinmassene som 
hadde rast ut, men en par-tre steinlag høyere har vel muren vært de fleste 
steder, så den iallfall har nådd den høyden den nå hadde på det høyeste. 
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Fig. 6. Passasjen gjennom nordmuren før utgravning. Mot sør. 

Innenfor murfronten besto muren av mindre stein, med fra O, l til 0,5 m som 
største mål. Det kunne vi studere i et snitt som ble laget 8 meter øst for «porten» 
(fig. 9). Kanskje har steinen her, iallfall for de innerste to metrenes vedkom
mende, vært lagt opp som en plattform eller lignende. Det er fristende å tenke 
seg at muren har dannet fundament for eller vært støttet av trekonstruksjoner, 
og at sammenbruddet av disse delvis har ført til at muren har rast sammen. Det 
er allikevel bare de spredte trekullfragmentene som fantes i murenes dypere lag 
og under den, som kan støtte en slik tanke. Det er derfor svært usikkert om 
muren har vært bygd med trekonstruksjoner, for ikke å snakke om hvordan slike 
eventuelt skulle ha sett ut. Mange av steinene i muren syntes å ha vært brent. 
Sammen med trekullfragmentene kan dette kanskje være minner om en storming 
av borgen-. 
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Fig. 7. Nordmuren. Utrast stein foran muren er fjernet. Mot S(/Jr(!}st. 

c ~ :) ' Utrast :'/ 

==~~ ~== ~ 
Fig. 8. Nordmurens «111llrlil'». 

Freste åsen bygdeborg, Freste, Sem, Vestfold 

Vertikalprojeksjon av nord murens murliv. 
E Østmo 1975 
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Projeksjon av murlivet, nordlige del. 

Projeksjon av murlivet, sydlige del. 

Fresteåsen bygdeborg, Sydmuren, 
Freste, G.nr.20,br.nr.11 Sem k., 

Vestfold. 

A.S.Hygen 1975. 

Fig. Il. Sørmurens «111UI'Iiv». 

Mens åssida i nord er forholdsvis lett framkommelig, ville nok angrepstrusler 
fra sør være lettere å møte. Muren her (Fig. l O) har dette til tross vært svært 
solid bygd, for det meste på ei fire-fem meter bred hylle i åsens bratte sørvestsi
de. Den kunne følges i 42 meters lengde. Forfallet lot til å ha vært sterkere her 
enn i nordmuren, vel helst fordi terrenget er brattere og underlaget vanskeligere. 
Særlig i den nordlige delen av muren hadde mye rast ut. Rester av noe murliv 
kunne vi egentlig bare se over en strekning på 12-13 meter i murens sørlige del 
(Fig. 11), i opptil fem-seks steiners høyde. På grunn av murens svært lapidariske 
forfatning og fordi de utraste massene lå mer spredt i det bratte lendet, er det 
ikke så lett å danne seg en klar mening om hvordan muren opprinnelig har sett 
ut. Nærmest ga den inntrykk av å ha utgjort en slags plattform, ei kunstig 
fjellhylle (eller rettere en utvidelse av den naturlige hylla), kanskje som et 
fundament for trekonstruksjoner. I de to sjaktene som ble gravet fant vi imidler
tid ikke noen spor av trekull, og andre konkrete spor av trekonstruksjoner fant 
vi heller ikke. Enkelte av steinene syntes allikevel å bære spor av brann, særlig 
mot murens ytterside. Se Fig. 12. 

103 



52x 51x 50x 49x 

Fig. 12. Sørmuren. Snitt omlag midt på muren. Vest til høyre. Tegnforklaring ved fig. 9. 

Vi fant ingen rester av andre konstruksjoner enn de to murene, selv om vi tok 
opp søkesjakter flere steder i forsenkningen langs midten av åsen og andre 
steder der det var noe å grave i. I utvidelsen av forsenkningen omkring pass
punktet undersøkte vi 20 kvadratmeter. 

Da vi heller ikke fant noen oldsaker, blir dateringen av borgen avhengig av de 
trekullprøvene vi fant i nordmuren. En prøve som ble samlet under undersøkel
sen i 1975 ble C 14-datert til 660 ± 80 år før 1950 (T-2018). Det er altså omtrent 
2/3 sannsynlighet for at prøven stammer fra tidsrommet 1210-1370 e.Kr. i 
ujusterte C 14-år. Dette var jo et overraskende resultat, og sant å si hadde vi 
mistanke om at prøven kunne inneholde materiale fra forskjellige tider. Trekullet 
i prøven ble funnet både nede i og under muren. En skogbrann eller et kaffebål
eller «Øvelse Høst» som foregikk i disse traktene for en 25 års tid siden- kunne 
lett ha etterlatt seg trekull som i løpet av få år ville kunne trenge ned mellom 
steinene i den tørre muren. Høsten 1976 dro Anne Sophie Hygen og jeg ned 
igjen til Freste for å forsøke å samle materiale til en ny prøve, og denne gangen 
en hvor alt materialet var funnet i klar situasjon under muren. Vi utvidet sjakten 
gjennom nordmuren, og under muren, nede i et søkk i berget, fant vi nok trekull 
til en ny prøve. Dateringsresultatet av den ble 1630 ± 60 år før nåtid (T-2328). 
Dateringens midtpunkt skulle tilsvare 320-360 e.Kr., med bakre grense ved 250 
og fremre ved 480 e.Kr. når vi regner om til dendrokronologiske år og setter 
halveringstida for C 14 til 5730 år (Gulliksen 1974). 

Med denne dateringens lave standardavvik må den anses helt tilfredsstillende 
datert til eldre jernalder, fortrinnsvis yngre romertid-folkevandringstid. N ordmu
ren, og vel hele anlegget med den, må være yngre enn denne trekullprøven, men 
ikke nødvendigvis mye yngre. Det kan være verd å minne om at bygdeborgene 
på Østlandet før er satt i forbindelse med yngre romertids rike funnmiljø med 
tallrike våpen som bærer bud om ufredstider (Hougen 1929, gjentatt av Hagen 
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1962 s. 172). De få dateringer vi har fra norske bygdeborger, peker jo alle 
sammen mot eldre jernalder (en oversikt er senest gitt av Lillehammer (1973 s. 
40f.)). 

De som har brukt borgen, ser altså ikke ut til å ha etterlatt seg rare sporene. 
Ikke så mye som et potteskår ble funnet. Det er derfor vanskelig å tro at 
oppholdene har vært særlig langvarige, kanskje heller ikke særlig hyppige. Også i 
dette synes det som om borgen på Fresteåsen ikke skiller seg fra de borgene som 
har vært undersøkt før her i landet. Selv om enkelte av disse tross alt inneholdt 
noen funn, har undersøkelsene gjennomgående ikke gitt inntrykk av noen inten
siv utnyttelse av dem (Gjessing 1925 s. 54, Grieg 1938 s. 128, Marstrander 1959, 
Munch 1965 s. 120 ff.) 

Selv om utgravningen således i og for seg var lite givende må vi se om det går 
an å komme anlegget nærmere inn på livet. Hvilke forsvarmuligheter byr det på 
- hva har i det hele tatt vært hensikten med å bygge det? 

Først og fremst er det da de topografiske forholdene å ta i betraktning. 
Fresteåsen egner seg utmerket som tilfluktssted, som vi så, og det er ikke lett å 
tenke seg andre forklaringer på byggingen av murene enn behovet for forsvar av 
åsen. 

Selve stedet ville riktignok også egne seg godt som observasjonspost. Fra 
toppen av åsen har man bra utsikt både sørover mot fjorden og nordover mot 
Bjune-gårdene i Ramnes (fig. 13). Ferdselen mellom bygdene nordenfor- Ram
nes og Fon- og sjøen må for det meste ha gått denne veien, og kunne vanskelig 
unngå å bli iakttatt fra Fresteåsen. Det gjelder jo i alminnelighet for bygdeborge
ne at de ligger på høyder, som forsåvidt kunne egne seg til såvel utkikks- som 
forsvarsstillinger. Men det er murene som gjør åsen til en borg og derved skiller 
den fra andre høyder, og det er derfor forsvarsfunksjonen som er den viktigste 
ved borgen i egentlig forstand. Observasjon og varsling vet vi iallfall senere har 
foregått uten noen særlige faste forsvarsanlegg - hva alle ubefestede veter og 
vardåser er minner om. 

I likhet med de fleste andre borgene i Norge har nok derfor også den på 
Fresteåsen vært ment som tilfluktssted i ufredstider- uten noen fast «garnison». 
Men la det straks tillegges at denne vanlige forklaringen av borgene ikke nød
vendigvis behøver å slå til i alle tilfeller. Noen borger kan vel kanskje ha hatt en 
større strategisk betydning, for eksempel som vaktposter (sml. f.eks. Skjelsvik 
1970 s. 19). Slike muligheter har allikevel vært vurdert med atskillig skepsis fra 
militært hold (Skaar 1951-52). 

At anlegget på Fresteåsen virkelig har vært en «borg», et tilflukts- og for
svars sted, støttes såvidt jeg kan skjønne av et språklig forhold. Fem-seks hundre 
meter sør for Fresteåsen ligger det nemlig en gård som heter Åle borga. I Oluf 
Ryghs «Norges Gaardnavne, Jarlsberg og Larviks Amt» heter det på side 210 f. 
(sml. Rygh 1883 s. 49) om dette navnet at «Formodentlig maa ... en i Nærheden 
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Fig. 13. Utsikt sørl'(:stoverfra Fresteåsen. Trærne langs Store/va midt i bildet. Semsbyen 
til venstre i bakgmnnen. Sørmuren ligger rett nedenfor de to furutrærne til venstre i 
bildet. 

værende «Bygdeborg» antages at ligge til Grund for Navnet». Lengre fram heter 
det videre at «Gaarden ligger ved en mindre Høide; men der kjendes intet til 
Spor af no gen gammel «Borg»». 

Med dette forholder det seg nå altså annerledes. Vi kjenner virkelig til en 
bygdeborg i nærheten. Og når det gjelder navnet Åleborga, kan i virkeligheten 
intet navn være mer treffende på bygdeborgen på Fresteåsen- eller Åleborgså
sen, som den faktisk heter på noen kart (ØK CK 031-5-2). Forleddet «Ål» må 
være det som i Norsk Riksmålsordbok forklares som «smal stripe (langs ryggen 
av dyr, sær l. hest, av annen, gjerne mørkere farve enn hovedfarven, jvf. rygg-
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ål)», eventuelt også i betydningen «mørk, smal stripe, renne ... » (Norsk Riks
målsordbok, sp. 4290). En slik ål er det nettopp, det søkket langsetter åsryggen 
som er nevnt flere ganger. Navnet Aleborga griper nettopp fatt i det karakteris
tiske ved stedet, enda til det som kunne gjøre det egnet til skjulested mer enn 
andre åser i nærheten. 

Gårdsnavnet er ifølge Rygh første gang nevnt i Biskop Eysteins jordebok, 
«Rødeboka», omkring 1390 (sml. Fladby et al. 1974 s. 143, oppslagsord «Jorde
bok»). Gården har vel ikke fått dette navnet før borgen var kommet ut av bruk 
og navnet så å si var i ferd med å «bli ledig». Det er vel derfor rimelig å tro at 
dette er det opprinnelige navnet på borgen, og det etterlater da liten tvil om at 
Fresteåsen med sine murer har vært oppfattet som en borg. Noen annen «åle
borg» finnes ikke i nærheten, og topografien gjør at navnet må knyttes til den 
borgen vi undersøkte. 

Ferskvannstilgangen pleier å nevnes som en kritisk forutsetning for en bruk
bar tilfluktsborg. Oppe på Fresteåsen er det ikke noe oppkomme etter det vi 
kunne se. Rett nedenfor åsen på vestsida er det derimot en utmerket kilde som 
ga en jevn strøm av godt vann selv tørkesomrene 1975 og 1976, og iallfall 
natterstider kunne det vel gå an å få vann fra den opp på åsen. 

Borgen på Fresteåsen, Åleborgen, er altså, så vidt vi kan se, en typisk, mindre 
·bygdeborg, både når det gjelder anlegg, funksjon og datering. Det viktigste 
resultatet av undersøkelsen er at den ikke ga noen overraskelser. Derfor er den 
kanskje mer representativ for borgene i alminnelighet enn vi uten videre kunne 
tro. 

For tida er det kjent 39 bygdeborger i Vestfold. Dette tallet, som i forhold til 
eldre oversikter (Rygh 1883, Schirmer 1909, Hougen 1929, V. O. s. 49 ff.) må 
sies å være overraskende høyt, skyldes mest de registreringer av faste fortids
minner som i de senere årene har vært drevet for det økonomiske kartverket. 
Kartet fig. 14 viser hvordan disse borgene fordeler seg i fylket. Kartet viser 
også, noe forenklet, løsavsetningene, grunnlaget for jordbruket og dermed bo
setningen. 

De har vært utført registreringer i den østlige og sentrale delen av fylket, se 
fig. 14. Nettopp her ligger majoriteten av de borgene som ikke har vært beskre
vet før. Derfor vil det være overraskende om ikke i1ere borger blir oppdaget 
etterhvert som hele fylket blir undersøkt. Inntil det har skjedd, kan vi ikke bygge 
slutninger på at borgene synes å være flest i de registrerte områdene. (Under 
registereringen av Sande og Svelvik sommeren 1977 ble det ikke funnet noen 
«nye» borger.) De fleste av de borgene som var kjent før, ligger faktisk utenfor 
dette strøket. 
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Vi vet jo egentlig ikke så mye om bygde borgene i Vestfold. Det finnes mer 
eller mindre nøyaktige oppmålinger eller kartskisser over flere av dem, men 
ellers er det bare den på Fresteåsen som har vært nærmere undersøkt. Det er 
allikevel klart at borgene har vært mye vanligere i Vestfold enn arkeologer har 
trodd før. De beskrivelser som finnes, gir dessuten inntrykk av at borgene er 
nokså forskjellige. Beliggenheten varerer f.eks. mellom nr 27, Gjerstad i Ande
bu, som ligger midt i bygda på en liten fjellknatt like ved gården, til nr. 5, 
Løvallbørjen i Botne, som ligger på en høy ås temmelig langt til skogs. Variasjo
nene i størrelse og mektighet later også til å være store. Borgen ved Reir i Borre 
(nr. 8) er av de mindre imponerende med murer som bare vanskelig kan erkjen
nes, mens den på Smørberg i Sem (nr. 18) gir inntrykk av at det er nedlagt mye 
arbeid i byggingen. Det kan derfor synes som om borgene har noe ulike forut
setninger, hva som igjen synes lettest å forbinde med at de fleste er resulateter 
av tiltak på nokså lokalt plan. 

I så fall har de fleste borgene vært bondefolkets forsvar mot røvere og 
krigerfølger av enhver art. Slike plager har tydeligvis fra tid til annen vært 
temmelig merkbare i eldre jernalders germanske Norden, hva våpengraver og 
skattefunn vitner tilstrekkelig om. At en sentral makt skulle ha hatt noe behov 
for å bygge så mange borger av dette slaget vidt spredt og forskjelligartet som de 
er, synes meg mindre rimelig, selv om enkelte, helst store og sentralt beliggende 
borger nok kunne sees i en slik sammenheng. 

« Kunstløse» kaller Shetelig allikevel borgene (Shetelig 1925 s. 170), og noen 
arkitektonisk vilje ut over det rent nødtørftige synes det ikke å være spor etter, 
hverken på Fresteåsen eller andre borger. Dette er med på å karakterisere dem 
som rene nødforanstaltninger. 

Heller ikke borgenes utbredelse i Vestfold strider mot denne tanken. Som 
nevnt er grunnlagsmaterialet ennå for ujevnt til at utbredelsen i fylket som helhet 
kan vurderes, men innenfor det registrerte området (grensen for dette er markert 
på kartet fig. 14) må vel materialet etterhvert være noenlunde representativt. 
Riktignok må det nevnes at det også herfra fra tid til annen kommer meldinger 
om bygdeborger som var ukjente også etter ØK-registreringen (således borgene 
på Rygg i Sem (17) og Brekke i Stokke (22)). 

Borgene forekommer som man ser ganske vidt i dette området, de er et 
alminnelig fenomen. Men en bestemt tendens er det allikevel i utbredelsen: De 
fleste ligger nordvest for Raet. 18 borger ligger på innsiden av Raet, og bare 6 på 
utsiden. 

En må vel tro at den gode dyrkningsjorda på Raet og leirslettene utenfor det 
også i jernalderen ga det beste grunnlaget for bosetningen. I så fall har vi for oss 
det overraskende forhold at borgene er flest utenfor de presumptivt folkerikeste 
områdene, samtidig som de tross dette oftest ligger noenlunde i nærheten av 
beboelige områder der de finnes. Å gi en solid begrunnet forklaring på dette vil 
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kreve grundige studier av borgene med utgravninger og oppmålinger, og av eldre 
jernalders miljø i Vestfold. Slike studier er det ikke anledning til å gjøre her og 
nå, men det er fristende å kaste fram et forslag til en mulig forklaring. Hvis det 
er riktig som antydet at bygdeborgene der de finnes er bygget på forholdsvis 
lokalt initiativ, kunne det tenkes at mangelen på borger i Vestfold fra Raet og 
utover skyldes at samfunnet har vært fastere organisert der, fast nok til å 
pasifisere de uroelementer borgene ellers skulle være forsvar mot. (Sml. prin
sippet hos Hougen 1929 s. 42). Et lignende utbredelsesmønster kan det se ut til 
at borgene har i Rogaland, der de opptrer samlet på Nord-Jæren og i Dalane, 
men er sjeldne på det egentlige Jæren, hvor den tetteste og rikeste bosetningen 
utvilsomt har vært. Dette er delvis søkt forklart ved en sterk organisasjons 
behov for å forvare sine grensestrøk (Myhre 1966 s. 193, kart s. 186), delvis ved 
at det sentrale Jæren savner egnete lokaliteter for borgbygging (Espedal 1970 
s. l ff., kart s. 2). Dette siste kan kanskje være riktig nok når det gjelder 
borg-åser, men fra andre flatlendte trakter kjennes det jo mange eksempler på at 
folk har forstått å bygge borger når behovet var der (f.eks i Danmark: LaCour .og 
Stiesdal 1957, 1963), så topografien kan ikke forklare mangelen på borger på 
Jæren helt bindende. Og Jæren er nettopp ett av de områdene her i landet hvor 
man tidligst kunne vente at en sentral makt oppsto. 

Borgene synes å være bygd i et miljø som ikke har vært fast nok organisert til 
å holde uroelementene på avstand -folk har måttet ta saken i egne hender. Nå 
forutsetter jo borg bygging visse arbeidskraftressurser, men vi må kunne tenke 
oss at bondesamfunnet har vært rikt nok til å makte slike tiltak. V el har 
byggingen av borgmurene krevd stor innsats av folk som neppe hadde gått 
tomhendte uten dette arbeidet, men i lovløse og urolige tider kunne dårlig 
forsvar være jevngodt med å sette folk og fe overs tyr. Gode naboer hadde all 
grunn til å hjelpe hverandre mot slikt, og når fare truer, kan selv mindre gode 
naboer synes å komme i bedre lys. 

Det kan virke paradoksalt at bygdeborgene, «de ældste byggverk vi har i 
landet» (Shetelig 1925 s. 170), skal være minner om et «lavt» organisasjonsnivå, 
men «lavt nivå» må sees i forhold til et samfunn som var sterkt nok til at forsvar 
ikke trengtes i den form vi kjenner som bygdeborger. 

I andre landskaper fordeler borgene seg etter tilgjengelige kart å dømme tildels 
forholdsvis perifert som i Vestfold og på Jæren, det gjelder Romerike (Sørensen 
1975 s. 29) og kanskje Hedemarken (Magnus og Myhre 1976 s. 390), men også 
sentralt i de beste bygdene, som i Telemark (Munch 1965 fig. 27 s. 115) og 
Trøndelag (Marstrander 1956 fig. 27 s. 45). Når borgbyggingen på denne måten 
arter seg noe ulikt i forskjellige landsdeler, kan det kanskje henge sammen med 
ulik alder, men også med at borgbyggingens forhold til samfunnsorganisasjonen 
har vært forskjellig eller rett og slett at samfunnene har vært ulikt organisert. 
Men slik materialet ligger til rette nå, kan det, som vi har sett, se ut til at 
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borgenes utbredelse indirekte antyder at samfunnene i de rikeste og folketetteste 
landskapene var sterke nok i yngre romertid og folkevandringstid til å kontrolle
re områder av ytre Vestfolds-eller Jærens-størrelse med en viss effekt. 

Det er klart at slik utforskingen av de norske bygdeborgene ligger an, er det 
ikke holdepunkter for skråsikre uttalelser om hvilket miljø de har tilhørt eller 
hvordan de har vært brukt. Men en gang i mellom kan det være nyttig å se litt på 
de opplysninger som den antikvariske virksomheten museene driver etterhvert 
skaffer fram, og gjenta påminnelsen om at det ligger en stor, viktig, og fremdeles 
nærmest uløst oppgave og venter på arkeologenes arbeidskraft. 

Konservator Elizabeth Skjelsvik, l. konservator Charlotte Blindheim og 
mag. art. Anne Sophie Hygen har hjulpet til med å skaffe opplysningene til 
kartet over bygdeborgene i Vestfold. Sistnevnte deltok også i utgravningen på 
Freste, sammen med de daværende studentene Hans Gude Gudesen, Terje 
Harald Holm og Hege Britt Randsborg. Takk for hjelpen skal de alle ha. 
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Fig. 14. Bygdeborger i Vestfold. Nord er opp. Loddrett skravur markererleir{ll'.Setninger, 
prikkskravur moreneavsetninger (forenklet). Den fint stiplete linjen er grensen for det 
området hvor det er utj(ort registreringer for de <1konomiske kart1•erket inntil sommeren 

1977. 
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Bygdeborger i Vestfold. Til kartet fig. 14. 

Borgenes nummerering i eldre lister er angitt slik: R. henviser til Rygh 1883, S til 
Schirmer 1909, H til Hougen 1929 og VO til Vestfolds Oldtidsminner. Der nyere flyfoto
registreringsnummer fins, er også det angitt. 
l. Lærum, Sande k. 

Litt.: Innberetning fra stud. mag. art. Jan Henning Larsen 5.8.1974, U. O. top. ar
kiv. 
ØK CK 038-5-1 

2. Kjeldås, Sande k. 
Litt.: Kopi av brev fra Arne Skjølsvold og Perry Rolfsen til Haslestad Bruk A/S i 
U. O. top. ark. 
ØK CJ 039-5-4. 

3. Tyvenborg, Veierud, Sande k. 
R 95, S 73, H 79, VO 2. 
Litt.: Nicolaysen 1876:226, Rygh 1883:47 f., Augestad 1904:304, Schirmer 1909:116, 
Hougen 1929:40,48, V. O. 49ff., 93 ff. 
ØK CJ 038-5-1. 

4. Tjul'!Jorgen, Stufsrød, Botne (Holmestrand k.) 
R 96, S 7 5, V O 5. 
Litt.: Nicolaysen 1862-66: 178, Rygh 1883:48, Schirmer 1909: 116, V. O. 49 ff., 
146 f. avb. fig. 8, Skjelsvik 1960:207 f., avb. fig. 25-27. 
ØK CH 036-5-2. 

5. LøvallbøJjen/Øyeborgen, Rydningen, Løvald og Ende, Botne (Holmestrand k.) 
4770 C4 RI. 
Litt.: Skjelsvik 1960:209. 
ØK CJ 035-5-4. 

6. Tjul'berget, Holm, Botne (Holmestrand k.) 
4770 C2 RI. 
Litt.: V. O. 49 ff., 145, Skjelsvik 1960:209, avb. fig. 28. 
ØK CJ 035-5-3. 

7. Borgåsen, Råen i Våle k., Viulsrød og Adal i Borre k. 
H 78, VO 6, 5031 E 12 R7. 
Litt.: Haffner 1924 avb. , Hougen 1929:40, 48, V. O. 49 ff., 202 ff. 
ØK CL 032-5-l. 

8. Reir, Innlaget og Råen, Borre k. 
5031 CI2 R2. 
ØK CL 033-5-3. 

9. Tjuvborgen, Solberg, Ramnes k. 
VO 7, 5031 D4 R5. 
Litt.: V.O. 49 ff., 219 ff., Skjeisvik 1960:210 
ØK CJ 033-5-3. 

10. Venås, Ramnes k. 
5031 E8 R2. 
ØK CK 032-5-l. 

Il. Råner(lH/kollen, Kamfjord, Ås, Rønnerød og Jokse, Ramnes k. 
4459 B6 R4. 
Litt.: Skjelsvik 1960:210. 
ØK CJ 031-5-2. 
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12. Lunnskollen, Kamfjord, Ramnes k. 
4459 B6 R5. 
Litt.: Skjelsvik 1960:210. 
ØK CJ 031-5-2. 

13. Høgåsgamla/Tybergkollen, Bjune i Ramnes k., Undrum i Sem k. 
4459 A2 R1/5031 FlO R4. 
Litt.: Skjelsvik 1960:210 
ØK CK 032-5-4. 

14. V etan, Undrum, Sem k. 
5031 FlO R2. 
ØK CK 032-5-4. 

15. Signa/en, Undrum, Sem k. 
5031 FlO R5 
ØK CK 032-5-4. 

16. Fresteåsen, Bergskog av Freste, Sem k. 
4459 BIO RI. 
Litt.: Johnsen 1945:139, sml. Rygh 1883:49. 
ØK CK 032-5-4. 

17. Bøtjan, Rygg, Sem k. 
Litt.: Brev dat. 28.3.1977 fra Olav Hagelund i U. O. top. arkiv. 
ØK CK 030-5-1. 

18. Smørberg, Sem k. 
Litt.: Innberetning fra Charlotte Blindheim dat. 6.6.1974, U. O. top. arkiv. 
ØK CK 030-5-4-R2. 

19. Steingardåsen, Bratte-Kverne, Stokke k. 
4459 C6 R2 
ØK CK 031-5-3. 

20. Bot·garen, Hontveit, Stokke k. 
VO 9, 4459 F4 R5. 
Litt.: Gallis 1935, avb., V. O. 49 ff., 289 f., kart fig. 19. 
ØK CJ 029-5-1. 

21. Storås, Rønningen, Stokke k. 
4459 G8 RI. 
Litt.: Innberetning fra Elizabeth Skjelsvik dat. 14.6.1962 i U.O. top. arkiv. 
ØK CJ 029-5-4. 

22. Brekkeåsen, Brekke, Stokke k. 
Litt.: Innberetning fra Charlotte Blindheim i U. O. top. ark. 
ØK CK 029-5-2. 

23. Høgås, Skauen og Skjerve, Nøtterøy k. 
1901 B14 R2. 
ØK CL 028-5-1. 

24. Tjuvåsen, Bjønnes, Nøtterøy k. 
1901 Cl4 RI. 
ØK CL 028-5-1. 

25. Tjuvbergåsen/Tjuveborgen, Skog, Andebu k. 
Litt.: Augestad 1908:331, Gallis 1929:375, 1975:11, V. O. 240 ff., kart fig. 17. 

26. Ullspipa, Berg, Andebu k. 
Litt.: Gallis 1929:374, 1975: lO f., V. O. 233 ff., kart fig. 16. 
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27. Gjerstad, Andebu k. 
vo 8. 
Litt.: V. O. 49ff., 247. 

28. Kjempen/Kjempås, Sti, Andebu k. 
Litt.: Augestad 1908:331, Gallis 1929:376, 1975:12, V. O. 242 f., kart fig. 18. 

29. Røva ren, Vaggestad, Sandar (Sandefjord k.). 
VO 10, 867 G2 R2. 
Litt.: Nicolaysen 1870:130, Augestad 1908:331, Brøgger 1918:25f. avb., Berg 
1918: 172 ff. avb., V. O. 49 ff., 359, Gallis 1929:377, 1975:12. 
ØK CH 028-5-4. 

30. Klavenes, Sandar (Sandefjord k.). 
867 F2 R3. 
ØK CH 027-5-2. 
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Sununary 

The article starts with giving the results of the excavation of a hillfort at Freste 
in Sem, Vestfold, south-eastern Norway. The author was in charge of this 
excavation, which was carried out in 1975. The hillfort lies on a hillock rising to 
44 m above sea-level. Those sides of the hillock which are not sheer precipices 
were fortified by about 65 m of dry wall. This was cleaned and measured. The 
area inside the walls, including the precipices, was also measured, and was 
found to amount to approximately 4000 sq.m. Charcoal found under the north 
wall was radio-carbon dated to 1630 ± 80 B. P. (T 2328, half-life 5570 years). No 
cultural layer was found, nor any archaeological items. The results of this 
excavation were, on the whole, in agreement with what earlier such excavations 
in Norway would lead one to expect. 

In the last part of the article, the author discusses a map showing the distribu
tion of such fortresses in the county of Vestfold. As a result of systematic 
topographical-archaeological registrations, man y more such hillforts have be en 
found in the course of recent years. In the central part of the county, where we 
rna y re gard the material as be ing representative, the majority of the hillforts are 
found o utside the best agricultural areas, which must have had the densest 
population. A possible explanation is suggested; in these areas, society may 
have been so well organized that their superiority in fact rendered the use of 
hillforts unnecessary. Similar patterns of distribution may be observed in Roga
land in south-western Norway and in Romerike, possibly also in Hedemarken, 
in eastern Norway. In Telemark and Trøndelag, in southern and central Norway 
respectively, the hillforts lie in the best agricultural districts. 

It is generally assumed that hillforts were designed to give defence and shelter 
to the local population. 
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Den neolitiske revolusjon 
EN VURDERING AV V.G. CHILDES TEORI 
PÅ BAKGRUNN AV SENERE ÅRS ARKEOLOGISKE FORSK~ 

Av Lyder Marstrander 

Et av de mest omdiskuterte problem i arkeologisk forskning er overgangen fra 
et jeger- og samlersamfunn til et matproduserende samfunn. De første forsøk på 
å drøfte forutsetningen for etableringen av det første jordbruk skjedde i forrige 
århundre. Mange evolusjonære forklaringer ble formulert i det 18. og 19. år
hundre, de fleste med et samler- og veidestadium til å begynne med, som da 
skulle ha gått overt til et fullt agrarsamfunn. Problemet for disse tidlige forsker
ne, for eksempel Sophus Muller, var at det ikke var foretatt noen undersøkelser 
som kunne kaste lys over dette problemet. Mange søkte derfor å finne en løsning 
ved etnografiske paralleller. I det 19. århundre ble det foretatt flere utgravninger 
i det nære Østen, hvor kulturlagenes statigrafi var det vesentligste, mens spørs
målet om opprinnelsen til en matproduserende økonomi ikke var aktuelt. Det 
var V ere Gordon Childe som med sin fruktbare problemstilling førte forskningen 
om det eldste jordbruket inn i nye baner. 

V. Gordon Childe var av utdannelse filolog og arbeidet med problemer i den 
sammenlignende sprogvitenskap. Han kom bort i arkeologien under sin jakt etter 
det indo-europeiske urhjem. Hans utgave av Dawn of European Civilazation 
( 1925) bærer preg av disse studier. I 1927 ble han utnevnt til professor i arkeologi 
ved Universitetet i Edinburgh og i 1945 ved Universitetet i London. Han døde i 
1957. 

Det var vanlig da Childe i 20-årene utga sine første verker å identifisere 
kulturene ved keramikk og å forklare kulturelle forandringer ved folkevand
ringer, krig eller diffusjon. 1 I slutten av 20-årene tok han treperiodesystemet opp 
til revisjon. Han anså at det nok ga uttrykk for en lokal teknologisk utvikling, 
men det sa intet om den sosiale differensiering. De eldre kulturbegreper ga etter 
Childes mening ikke uttrykk for de evolusjonære stadiene, derimot ga en øko
nomisk tolkning av de arkeologiske data et mer dekkende bilde. Når han for 
eksempel karakteriserte neolitikum som en overgang til matproduksjon isteden
for å benytte slipte stenredskaper som kriterium, var dette et forsøk på å gi en 
typologisk inndeling som tre-periode-systemet et menneskelig eller ihvertfall et 
økonomisk innhold. 2 Resultatet av denne omvurdering finner vi i boken «The 
Most Ancient East». 3 Samtidig søkte han å komme til klarhet over de store, 
økonomiske revolusjoner i menneskehetens historie, slike som den neolitiske og 
den urbane revolusjon. I 1934 publiserte han «New Light On The Most Ancient 
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East», hvor uttrykket «Den neolitiske revolusjon» blir brukt for første gang. I 
denne sammenheng sier han blant annet: 4 

Produksjon av mat- den bevisste kultivering av matplanter, særlig korn, og 
temming, avl og utvalg av dyr- var en økonomisk revolusjon- den største i 
menneskehetens historie etter mestringen av ilden. 

Samme år som denne boken utkom, besøkte Childe Sovjet-Unionen, et besøk 
som ble av stor betydning for ham og utformningen av hans teori. Her ble han 
sterkt influert av Marx og Engels og den russiske holdning til de arkeologiske 
problemer. Han lærte å kjenne og overtok den marxistiske terminologi på 
samfunnsutviklingen, en terminologi som var lånt fra Morgans etniske perioder: 
Savagery, Barbarism og Civilization. 5 Videre mente han å kunne se tre hoved
stadier i primærøkonomien knyttet til Morgans stadier: 
l. Savagery, karakterisert ved veiding og samlervirksomhet. 
2. Barbarism, karakterisert ved begynnende matproduksjon. 
3. Civilization, karakterisert ved urbanisering og produsjonsoverskudd, som 

gjorde det mulig å trekke spesialister ut av matvareproduksjonen. 
Teorien ble i sin helhet publisert i «Man Makes Himself» i 1936. 6 

Hvilken mekanisme mente Childe hadde vært virksom når det gjaldt over
gangen til matproduserende økonomi? Han hevdet at avsmeltningen i Nord-Eu
ropa gjorde at lavtrykkene med regn fra Atlanterhavet fikk en nordligere retning, 
og nedbørmengden sank i Nord-Afrika og Sydvest-Asia. Resultatet var lengere 
tørkeperioder som efterhvert ødela beiteområdene. Dyr og mennesker ble 
tvunget til å flytte sammen i oaser og fruktbare elvedaler (f.eks. Nildalen), og 
det er dette som for Childe er den mekanismen som starter overgangen til 
matproduksjon. 

Jegeren og hans bytte ble på den måten forenet i et slags symbiotisk forhold i 
kampen mot tørken. Childe synes, i motsetning til Morgan, å tenke seg at 
jegeren først har kultivert visse planter, og at han når innhøstningen var ferdig, 
ikke motsatte seg at halvt utsultede dyr trengte inn på markene og spiste 
restene. 7 Jegeren studerte så dyrenes vaner og ga dem mat og fikk dem på denne 
måten efter hvert tamme. I tidens løp fikk han flokker av dyr som han ga mat, og 
dersom han oppdaget fordelen ved å ha dyr, har han allerede begynt temming. 
Ved å slakte utvalgte dyr og beholde andre for å opprettholde flokken, har han 
allerede begynt med avl. Han gjør på denne måten et utvalg efter visse prinsip
per. 

Etter Childes teori blir dyrene så avhengig av mennesket at man ikke bare kan 
slippe flokken av gårde, men må følge den og gjete den. Dette er avhengig av at 
det nedbørfattige klima fortsetter slik at dyr fortsatt søker oasene. C hilde regner 
med at det har vært gjort mange temningsforsøk med forskjellige dyrearter. 

I begynnelsen vil de temme te dyr bli sett på som en kjøttressurs, men først 
senere vil andre ressurser bli oppdaget, f.eks. melk, ull og gjødsel. En liten flokk 
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krever ikke stor arbeidsinnsats, men hvis antallet overskrider en viss grense, må 
man skaffe til veie beiter, enten ved å svi av et område eller overrisle det eller 
dyrke spesielle forplanter. Når de så skal gjete flokken, følger enten hele sam
funnet med (kvegnomader) eller en del av samfunnet. Det er vanskelig å finne 
noen arkeologiske spor efter kvegnomader, og det er derfor vanskelig å teste 
riktigheten av denne delen av hans teori, men Childe hevder at det ikke dermed 
er bevist at de ikke har eksistert. 

De rene kvegnomader er avhengig av åkerbrukere, og ifølge Childe har de 
slaver som Øriver jordbruk, eller de må skaffe seg korn på annen måte. 

En tanke som var vanlig i tiden, var at februk og jordbruk ble drevet av to 
forskjellige folk og at blandingsformen så har oppstått ved fusjon av disse 
folkene. En slik tankegang reagerer Childe sterkt på, idet han hevder at de eldste 
neolitiske samfunn har blandet erhverv. 8 Det er dessuten viktig ifølge Childe, å 
være klar over at matproduksjon ikke utelukker innsamlingsvirksomhet. 

Childe legger vekt på to ting ved matproduksjonsøkonomien: 
l. Selv den enkleste form for matproduksjon gir en mulighet og et motiv til å 

akkumulere et overskudd. En avling kan vanskelig konsumeres så snart den 
er høstet. Noe må også legges til side for å danne grunnlaget for neste års 
avling. 

2. Et samfunn som driver matproduksjon er helt selvberget. 
Hvor har Childe hentet ideene som ligger til grunn for selve oaseteorien? 

Geologen R. Pumpelly var egentlig den første som lanserte disse tanker i en 
avhandling fra 1908. Han var interessert i å finne ut om tørken kunne ha satt 
igang en folkevandring som hadde brakt arerne og arisk kultur til Europa. Han 
grov ut to landsbyer i oasen Anau og antok at den jordbrukskultur han kunne 
konstatere her, måtte ha oppstått lokalt, fordi mennesker og dyr på grunn av 
tørke her ble trengt sammen på et lite område. 9 Dette er synspunkter vi kjenner 
igjen fra Childes argumentasjon. 

I tillegg til Pumpellys oaseteori, som den ofte kalles, sier Childe selv10 at hans 
teori om klimaforverring i postglasial tid er bygget på en avhandling som den 
norske botaniker Rolf Nordhagen skrev sammen med en sveitsisk kollega. 11 

Videre benyttet Childe Morgans tre etniske grupper og det økonomiske historie
synet til Marx og Engels. 12 Childe tok altså opp en del tanker og teorier som var 
kjent i samtiden og brukte dem som stener i sitt byggverk. 

Den neolitiske revolusjon, som Childe kaller sin teori, har han basert på 
etnografers iaktagelser av samfunn med lignende økonomi. Arkeologien kan 
bare isolere enkelte stadier i noe som har vært en jevn prosess. Hvis man ser på 
Childes teori, kan den karakteriseres som et uttrykk for økologisk determinisme. 
Dersom visse økologiske betingelser foreligger, vil visse fenomener i den øko
nomiske struktur inntreffe. En slik determinisme er imidlertid ikke i seg selv 
tilstrekkelig forklaringsmodell, og Childe kan heller ikke kalles en økologisk 
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determinist. Han mente, som Marx, at det var de økonomiske betingelser som 
bestemte kulturutviklingen. Når han allikevel benyttet en økologisk modell for å 
forklare overgangen til et matproduserende samfunn, skyldtes det at han mente 
at de økologiske faktorer best kunne forklare den evolusjonære fremgang han 
kalte den neolitiske revolusjon. 13 Childe selv var klar over at de økologiske 
faktorer ikke ga noen forklaring på hvorfor akkurat denne uttørring ble så 
avgjørende at den satte igang prosessen. 14 

Rent umiddelbart kan man kritisere Childe for bruken av ordet revolusjon. 
Begrepet innebærer en plutselig omveltning, men slik som Childe bruker det, 
betegner det en evolusjonær utvikling over et langt tidsrom. Ser vi bort fra 
tidsmomentet, kan man nok forsvare å si at det er skjedd en revolusjon i forhold 
til samlerstadiet. Revolusjon brukes altså hos Childe til å forklare tilsynekomst
en av en gruppe fremskrittsrettede endringer i økonomien og sosialstrukturen, 
noe som førte til en stor befolkningsøkning.15 Man kan filosofere over grunnen 
til at han valgte ordet revolusjon når han selv var klar over at det i virkeligheten 
var en evolusjon. Muligens kan grunnen til dette søkes i hans opphold i Sovjet
Unionen og på virkningen fra Engels og Marx. 

Childes teori ble justert og utvidet gjennom årene, men essensen av det som er 
referert ovenfor ble stående. Av interesse er det å nevne at i siste utgave av 
«Dawn Of European Civilization» fra 1957, er oase teorien forlatt. 16 Han følte 
den vel da selv som utidsmessig. Men selv om han synes å ha avskrevet teorien 
før han døde, kom den til å spille en sentral rolle i debatten om hvilke krefter 
som var i virksomhet ved overgangen til et matproduserende samfunn. Imidler
tid har tanken om en tørke i post-Pleistocen som årsak til overgang til jordbruk 
forekommet helt opp i 70-årene 17 . 

Den viktigste innvending mot Childes teori er uten tvil at den synes å bære 
preg av postulater bygget på etnografiske paralleller. Hans konklusjoner er ikke 
bygget på empirisk grunnlag, og man må kunne si at den synes å hvile på et 
svakt fundament. 

Selv om Childe var den første som satte frem en modell som kunne testes, 
foretok han aldri noen innsamling av data i felten med henblikk på testing. 

Når Childe til slutt så seg nødtvunget til å trekke tilbake sin teori, skyldes det 
Robert Braidwoods undersøkelser i Irak. Han hadde startet sine utgravninger i 
1948 i den hensikt å klargjøre overgangen til matproduserende kulturer. I denne 
sammenhengen hadde han satt seg som mål å teste Childes oase teori eller «The 
propinquity model»: nemlig at domestiseringen skjedde innen et begrenset om
råde fordi dyr og mennesker var i nær kontakt med hverandre. Allerede på 
forhånd ga han tydelig uttrykk for at han stillet seg skeptisk til Childes teori. 
Han karakteriserer den som gjettverk, og den lar mange spørsmål forbli ube
svart: «< will tell you quite frankly that there are times when I fell it is plain 
balderdash». 18 
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Fig. l. Kart over den nære orient med «Den fruktbare halvmåne» markert. 
(Etter Braidwood, 1960). 



Sentralt for Braidwoods argumentasjon er hva han kaller «Nuclear Zones» 
eller kjerneområder. Dette definerer han som et naturlig avgrenset område med 
en rekke ville planter og dyr hvor alt ligger til rette for en kultivering og 
temming.1 9 Han tenker seg den mulighet at det er flere kjerneområder, bl.a. i 
Sørøst-Asia og et par i Sør- og Mellom-Amerika, men det som er av størst 
betydning for den vestlige kulturtradisjon er området i Sørvest-Asia, som ofte 
kalles «The fertile crescent» (den fruktbare halvmåne) (Fig. 1). Braidwoods 
undersøkelser konsentrerte seg om lokaliteter på de grusdekte skråningene i 
høyder fra ca. 600--1000 m.o.h. Undersøkelsene av de enkelte lokaliteter ble 
kombinert med en naturvidenskapelig undersøkelse. Hensikten var å komme til 
klarhet over klimaforholdene i tidlig postglasial tid, samt å se på de fysiske 
virkningene av kultiveringen av planter og temming av dyr. Det ble imidlertid 
påvist at det ikke har skjedd noen radikale endringer hverken i klima eller fauna 
i dette tidsrom. Også et annet naturvidenskapelig team kom frem til samme 
resultat. 

Nye undersøkelser i slutten av 60- og begynnelsen av 70-årene støtter stort 
sett dette, men det er påvist mindre lokale endringer som kan ha spilt en rolle 
ved overgang til matproduksjon. 20 Det er altså sannsynlig at enkelte endringer er 
inntrådt ved kultivering av planter og temming av dyr. Hva klimaet angår tok 
Br.aidwood hensyn til dette, slik at han i 1969 svekket sitt utsagn noe. Childes 
uttørringsteori avviste Braidwood, idet han, meget berettiget, hevdet at det 
hadde vært tre tidligere avsmeltningsperioder i Europa og lange tørkeperioder 
uten at det da hadde oppstått noen jordbruksøkonomi, så hvorfor akkurat nå?21 

De eldste boplasser som kan ha spor av begynnende jordbruk, ligger i Nord
Irak i den fruktbare halvmånen. Vi skal se litt på tre av disse boplassene som 
hver for seg danner tre stadier i utviklingen av det eldste jordbruk. 

Den eldste lokaliteten synes å være Karim Shahir, som ble utgravet av en av 
Braidwoods medarbeidere. Karim Shahir er en liten, åpen boplass. Her er 
mesteparten av inventaret hugget flint, vesentlig mikrolitter, men også noe som 
kan tolkes som flintsigder. Sponskrapere forekom i langt mindre grad enn i 
jegerkulturene. Det er få slipte stenredskaper, bare stener til morter eller skub
bekvern samt stenhakker med slipt egg. Det finnes knokler av alle de vanlige 
husdyrarter, men ingen viser sikre tegn på temming, og det er heller ikke vist 
tegn på noen kultivering av planter. Braidwood klassifiserer boplassen som en 
boplass med mulige spor efter et primitivt jordbruk. Flintsigder og mortere kan 
tyde på det. Dateringen av boplassen er ca. 8000 f. kr. 22 

Jarmo-boplassen gir oss derimot sikrere resultater. Den tilhører de eldste, 
sikre jordbrukslandsbyer i området og ligger på en fjellskrent ikke langt fra 
Karim Shahir. Kulturlaget er 8 meter tykt og er forholdsvis homogent. Funnene 
viser at man har dyrket korn, hvete og bygg, som genetisk har fjernet seg noe fra 
den ville arten. Det er funnet flintsigder, mortere eller håndkverner, korntør-

123 



keovner og stenskåler. Dyreknoklene viser at det eneste sikre tamdyr var gjet. 
Knoklene fra de andre husdyrartene- sau, svin, storfe, hest og hund- kan ikke 
zoologene sikkert bestemme hvorvidt de var temmet eller ikke. Funnene viser 
også at en stor del av økonomien fremdeles utgjøres av innsamling. Boplassen 
ligger i tid vel l 000 år senere enn Karim Shahir. Den er C-14 datert til 67 50 f. 
Kr.23 

Hassuna-boplassen er fullstendigere og mer detaljert enn Jarmo. Hugne sten
redskaper er forsvunnet, nå er de slipte. Flintteknikken er dårlig. Boplassen 
tilhører en yngre fase enn J arm o og har alle hovedelementer i det matproduse
rende komplekset: hvete, bygg, gjet, sau og kveg. C-14-dateringer er fra ca. 5100 
til 5600 f. Kr. 24 

Braidwood mente at undersøkelsen av disse tre boplassene viste at det var 
fast bosetning og kultivering av planter som innledet den utviklingen som førte 
til temming av dyrene. Mange av undersøkelsene støttet Braidwood i den tanke 
at kjerneområdene har alle nødvendige betingelser for å bli det sted hvor over
gangen til matproduserende økonomier skjedde. Blant annet påviste han at 
innenfor kjerneområdet fantes det ville arter av hvete, einkorn og emmer. 
Kultiveringen er et forventet resultat av en lang utvikling som bare begrenses av 
forekomsten av planter og dyr som kan kultiveres og temmes. Folk flytter inn i 
området, og det er en «atmosfære av eksperimentering» som Braidwood uttrykte 
det. 2s 

Det som skjer innen et slikt område, er for det første øket lokalisering av 
gruppeaktiviteten i territoriet, og for det andre mer spesiell utnyttelse av områd
et, og endelig at gruppene øker i størrelse. 

Det svakeste punkt i Braidwoods teoretiske oppbygning representeres av hans 
manglende forklaring på hvordan utviklingen settes i gang. Hva er den utløsende 
faktor? Hans svar er: Når kulturen er moden for det. 26 Når en kultur har 
oppnådd et visst nivå både teknologisk og sosialt, vil en slik endring i nærings
strukturen finne sted. En slik hypotese er det umulig å teste arkeologisk, og den 
må vel nærmest sies å være basert på vitalisme. 

I C hil des modell virker de økologiske endringer som determinanter. På 
grunnlag av den testing som Braidwood og hans medarbeidere foretok, ble 
denne teorien forkastet. Istedenfor fremsetter Braidwood sin teori om Nuclear 
Zones, bygget på et områdes naturlige forutsetning, oasene erstattes av kjer
neområder. Nettopp når det gjelder denne sammenflytning av dyr og mennesker 
i mindre områder, kan teoriene til C hilde og Braidwood på mange måter sam
menlignes. Men et avgjørende skille i forhold til C hilde ligger i det forhold at 
Braidwood bygger på empirisk forskning. 

Braidwoods største fortjeneste ligger i påvisningen av at teorien om den 
økologiske determinisme ikke holder stikk. En vesentlig mangel ved Braidwoods 
tankegang er at han ikke klart har stillet spørsmålet om årsaken til endringene i 
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næringsstrukturen. De forsøk på forklaringer han gir, synes å vitne om at han 
ikke har gjennomtenkt problemet, f.eks. når han sier at forandringsprosessen 
ligger i den menneskelige natur. 

Braidwoods forklaringsmodell lar seg altså meget lett angripe fra et teoretisk 
synspunkt. Det er vel den amerikanske sosialantropologen Lewis R. Binford 
som har rettet den alvorligste kritikk mot Braidwoods syn på de krefter som var 
i virksomhet ved overgangen til agrarsamfunnet. I en avhandling fra 1968 avviser 
han helt de faktorer som ikke lar seg teste, blant annet betydningen av sam
menflytningen i kjerneområder (The propinquity modell). 27 Han hevder at det 
finnes andre mere konkrete årsaker enn den menneskelige irrasjonelle natur. 

Binford ønsker å finne de faktorer som forårsaker endringer i det økologiske 
system. Tradisjonelt har skifte og variasjon i matforsyningene blitt betraktet som 
en viktig faktor for å opprettholde likevekten mellom befolkning og ressurser. 
Flere vitenskapsmenn, blant dem Childe, har f.eks. hevdet at i et primitivt 
samlersamfunn vil mesteparten av tiden gå med til å samle mat. Samfunnet er 
under et konstant press for å utvikle nye teknikker, og et slikt press kan 
resultere i en overgang til jordbruk, for på den måten å øke matproduksjonen. 28 • 

Binford trekker frem mye etnografisk materiale som viser at samlere selv på et 
lavt teknologisk nivå bruker en liten del av sin tid til å skaffe seg mat og at 
befolkningen derfor stabiliserer seg på et nivå som ligger under det maksimale 
som resursene kan yte. 

Binford forkaster altså «pressmodellen» og tar istedet sitt utgangspunkt i den 
tendens som også flere andre demografer har vist, at det er vanlig at det er 
balanse mellom befolkning og ressurs i et område. Han kan bare se to testbare 
faktorer som kan bringe en slik balanse til opphør: 
l. Nedgang i biomassen som gir mindre matmengde i området. Dette er egentlig 

basis for Childes teori. 
2. Forandringer i den demografiske struktur ved at en gruppe trenger inn på 

territoriet til en annen og dermed bringer ubalanse mellom ressurs og befolk
ning. 

I det siste tilfellet vil det lønne seg med manipulasjon av omgivelsene for å øke 
utnyttelsen av ressursene, bl.a. ved kultivering av visse planter og temming av 
visse dyr. 29 Det er på det demografiske området at Binford vil bygge sin modell. 

Han regner med to demografiske systemer, nemlig et åpent og et lukket 
system. I det lukkete system foregår alle befolkningsvariasjoner i et område uten 
påvirkninger fra andre områder. Det kan imidlertid godt tenkes at det i et lukket 
befolkningssystem kan være flere mindre grupper som fungerer som åpne sy
stemer, mens området sett under ett fungerer som et lukket system. 

Det åpne systemet har to undertyper: Den ene typen fungerer slik at befolk
ningsoverskudd reduseres ved at grupper utstøtes av en region og flytter til en 
annen. Dette blir kalt for givertypen. Den andre typen, mottakertypen, finner vi 
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i områder hvor befolkning og ressurs ennå ikke har kommet i ubalanse. Til disse 
områder vil det komme grupper som er utstøtt fra andre områder. Inntrengerne 
vil øke befolkningen i området, noe som gjør at matressursene blir knappere. I 
denne situasjon vil man ta nye teknikker i bruk for å skaffe mere mat. Skal man 
søke efter opprinnelsen til det eldste jordbruk, må dette gjøres i såkalte spen
ningssoner, det vil si soner som ligger på grensen mellom to økologiske soner 
med forskjellige tilpasning. Arkeologiske undersøkelser i et slikt område vil 
kunne antyde en befolkningsgrense hvor forholdene ligger til rette for hurtige 
evolusjonære endringer i næringsstrukturen. 30 

Binford hevder at ved slutten av Pleistocen oppsto det på grunn av hevningen 
av strandlinjenivået regioner ved kysten i flere områder, bl.a. Nære Østen, som 
favoriserte bofaste marinorienterte samlergrupper. Disse kystregioner grenset 
opp til regioner med mindre bofaste jegergrupper. På bakgrunn av bofastheten 
ved kysten øker befolkningen der, og ubalanse oppstår. Dette resulterer i en 
utstøtning av grupper fra kystregionen til innlandsregionen, som altså må regnes 
som mottaker. Der hvor disse grupper møtes, vil det oppstå spenningssoner, og 
befolkningsbalansen vil forrykkes. Her har forholdene ligget til rette for å gå 
over til en matproduserende økonomi. 

Ifølge Binford er det altså hevningen i strandlinjenivået som indirekte fører til 
overgang til matproduserende økonomi i spenningssonen og ikke som Braid
wood var inne på at kulturen var moden for det. Forholdet var nemlig, ifølge 
Binford, at slike betingelser ikke hadde eksistert tidligere. 31 Når Binford nå 
bruker en geologisk forklaring som årsak til overgang til matproduserende kul
turer, er han faktisk nesten på linje med C hilde. 

Også Binford virker svak når det gjelder å forklare den utløsende faktor. Vi 
vet at det har foregått flere forskyvninger i strandnivået, og vi kan med god 
grunn spørre hvorfor det ikke da inntrådte lignende hendelser. Det fremgår ikke 
av Binfords argumentasjon hvorfor akkurat denne strandnivåøkning har vært så 
viktig. 

J. T. Meyers, som har diskutert Binfords hypotese, er tilbøyelig til ut fra sitt 
materiale fra Amerika å legge mer vekt på de lukkede systemer som årsak til 
befolkningsøkning. 32 Materialet som Meyers benytter er imidlertid fra et geo
grafisk isolert område i Amerika, mens Binford selv sier at hans system er en 
teoretisk modell. Det avgjørende synes jeg er at begge forskere er enige om 
befolkningspress som den viktigste årsak ved overgangen til det eldste jordbruk. 

Året efter at Binford hadde publisert sin avhandling, utkom det en artikkel av 
Kent V. Flannery. Han drøftet her overgangen fra nomadiske jeger- og samler
grupper til bofast jordbruk basert på et materiale fra Mesoamerika. Hans syns
punkt er av interesse for diskusjonen omkring det eldste jordbruket i Det Nære 
Østen. 

Han regner med bofast jordbruk som et resultat av en lang prosess som 
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skyldes en gradvis forandring i de ressursfremskaffende systemer. Denne for
andring inkluderte en reduksjon og konsentrasjon av antallet ressurser. Ressurs
ene reguleres av to mekanismer, nemlig en sesongmekanisme, det vil si at en 
del ressurser bare var tilgjengelig en del av året, og en planlegningsmekanisme, 
det vil si at når flere ressurser var tilgjengelig samtidig, måtte man velge hvilken 
man skulle utnytte. 33 

De resursfremskaffende systemer fungerer på to måter, enten som negativ 
eller positiv feedback. Den negative feedback er ifølge Flannery en mekanisme 
som skaper balanse i forholdet befolkning/ressurs når dette er i ubalanse. Den 
positive feedback vil forstørre ubalansen i forholdet befolkning/ressurs inntil det 
oppnåes balanse på et høyere plan. 

Flannery undersøkte så en del ressurser som utgjorde hoveddietten for jeger
og samlergrupper i Mesoamerika. Han påviste at fem ressurser (to dyrearter og 
tre planter) reagerte med negativ feedback, mens en ressurs (villgress) reagerte 
med positiv feedback. Det som skjedde var at man tok ut enkelte arter (i dette 
tilfellet vill mais) ut av deres naturlige miljø. Antallet økte, og de undergikk en 
serie genetiske forandringer som stort sett var til fordel for menneskene. Disse 
forandringer medførte at mere arbeid måtte investeres i denne ressurs, noe som 
ytterligere øket spredningen av arten på bekostning av andre arter. I tillegg 
bevirket merarbeidet med maisen at man fikk mindre mulighet til å utnytte de 
fem andre ressurser. 34 

Det tidlige jordbruket i Midt-Østen er et eksempel på den positive feedback
mekanisme. Ca. 10 000 f. Kr. var det en forholdsvis stabil sammensetning av 
dyr og planter. Ved den tidlige kultivering av planter tok man fire arter ut av 
deres naturlige miljø og øket deres antall på bekostning av andre arter. Den 
positive feedback bevirket altså at det som var et lite avvik fra balansen ca. 8000 
f. Kr., hadde blitt forstørret til et eget subsystem ca. 5000 f. Kr., da man 
begynte med kunstig vanning. Man oppnådde en foreløpig balanse ca. 3000 f. 
Kr., men da var flere av artene som tidligere var blitt utnyttet av samlerne helt 
trengt ut i marginalområder. Denne utvikling fortsatte, slik at vi idag bare kan 
påvise enkelte av disse artene i pollendiagram og knokkelhauger fra paleoliti
kum.35 

På en måte kan man si at denne modellen virker som en karusell hvor 
mennesket på en eller annen måte kommer på og bare må holde seg fast. Også 
hos Flannery er det i bare liten grad gjort rede for hva som har fått mennesker til 
å begynne kultivering av planter. Jeg er også tilbøyelig til å være enig med 
J. T. Meyers, 36 som er skeptisk til hvorfor den positive feedback stadig fortset
ter. Et avvik i et subsystem må være til fordel for det større systemet, hvis ikke 
vil den negative feedback forsøke å bringe systemet tilbake i likevekt. 

Til slutt vil jeg omtale en artikkel av J. T. Meyers som prøver å danne en 
syntese av Braidwood, Binford og Flannerys hypoteser. 37 Han ser ikke noen av 
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disse teorier som motstridende, men som deler av en større hypotese om 
overgangen til det eldste jordbruk. Meyers benytter materialet fra Tehuacan 
Valle y i Mexico som testmateriale. Han regner med tre faktorer som er nød
vendig for overgangen til matproduserende økonomi: 
l. Befolkningspress. 
2. Tilfredsstillende omgivelser. 
3. Tilfredsstillende teknologi. 

Når det gjelder befolkningspress støtter han seg på Binfords hypotese, men 
han er som sagt mer tilbøyelig til å regne med et indre befolkningspress fordi 
hans undersøkelsesområde ikke har mulighet til å utstøte grupper. 

Når det gjelder omgivelsene bruker han Flannerys teori. Overgangen til et 
matproduserende samfunn må nemlig skje i et område med flere mikro miljøer, 
som frembyr et stort antall dyre- og planteressurser samt et stort antall ledige 
økologiske nisjer, hvor man kan flytte planter som ledd i menneskelig manipula
sjon. Matressursene som utnyttes vil være av to typer: 
l. Dyr og planter som reagerer på menneskelig manipulasjon med negativ feed

back. Disse stabile ressurser kunne jeger- og samlergrupper benytte på et 
tidlig stadium av overgangen til jordbruk. 

2. Planter som gir en positiv feedback på menneskelig manipulasjon. 
Hvis man aksepterer Flannerys uttalelse38 om at ingen jeger- og samlergruppe 

var ukjent med hvordan man sådde planter, vil Braidwoods hypotese om kul
tur modenhet være en forutsetning for overgang til jordbruk. Den vil da måtte 
utformes på følgende måte: Dyr vil bli temmet og planter kultivert så snart som 
menneskene har lært dem så godt å kjenne at de har kunnet manipulere dem. 39 . 

Utnyttelsesteknologien måtte altså ha nådd et tilfredsstillende nivå. 
Hvis man kan finne alle disse faktorene på en gitt prehistorisk lokalitet, kan 

man anta at det der har skjedd en overgang til et matproduserende bofast 
samfunn. Meyers ser ikke bortifra at også andre faktorer kan ha spilt en rolle, 
men disse tre nevnte er iallefall nødvendige. 

Meyers hypotese synes idag å gi den beste forklaring på overgangen til et 
neolitisk erhverv. Han utnytter efter min mening på en meget plausibel måte de 
resultater som andre forskere har kommet frem til. 

Hvor blir det så av Childe i denne sammenheng? Å sammenligne Childes teori 
med dagens teorier fører ikke frem. Hans teori om uttørring som årsak til den 
neolitiske revolusjon er forlengst forlatt. Idag er man mere opptatt av å studere 
de sosiale og økologiske prosesser som kan ha vært virksomme ved overgang til 
neolitisk erhverv. Det er vel neppe tvil om at man kan komme lengere enn 
Childe gjorde med en slik betraktningsmåte. Imidlertid er det kanskje riktig å si 
at Childes vurdering av overgangen til neolitisk erhverv som en jevn prosess 
også idag har gyldighet. 

Dagens syn på den neolitiske revolusjon gir vel Clark best uttrykk for: «Den 
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neolitiske revolusjon var hverken en revolusjon eller var neolitisk. Det var en 
lang omforming påbegynt av paleolitiske og gjennomført av mesolitiske sam
funn. 40 Det tilkommer i alle fall Childe æren av å ha vært den første som foretok 
en problemrettet analyse av årsakene til overgangen fra mesolitisk til neolitisk 
erhverv. Det å formulere en problemstilling kan ofte være vel så viktig som det 
resultat man kommer frem til. 

Su1n1nary 

This article deals with the models which have been employed in order to explain 
the transition from a hunting and gathering economy to one producing food. The 
main emphasis is laid on Childe's theory concerning the Neolithic revolution: 
Childe broke completly with the views generally held in his da y, preferring to 
base his explanations on economic stages. He attempted to furnish the three-pe
riod system with an economic aspect. His characterization of the N eolithic 
period as a transition to a food-producing economy - rather than employing 
polished stone implements as criteria - is an attempt in this direction. 

Childe was greatly influenced by Marxist archaeology and historical theory, as 
appears clearly from his three stages of development: l) savagery, characterized 
by hunting and gathering, 2) barbarism, characterized by the beginnings of food 
production, and 3) civilization, characterized by urbanization and a surplus of 
production. The names applied to these three stages Childe took from L. Mor
gan, the American ethnographer. 

The transition from one stage to another is marked by revolutions: the Neoli
thic revolution marks the transition to a foodproducing economy, and the urban 
revolution marks the transition to the stage comprising a surplus of production 
and urbanization. Childes's revolutions are no sudden upheavals - they are 
processes covering a long period of time, a fact of which he has well aware 
himself. 

As concerns the transition to a food-producing economy, Childe maintained 
that it was triggered off by a drought in North Africa and South-west Asia, a 
result of the recession of the ice in Northern Europe. Because of this drought, 
animals as well as people were able to survive only if they gathered in smaller 
areas than they had occupied hitherto. And it was in these smaller areas that the 
first animals were tamed, the first plants cultivated. For this reason, Childe's 
theory is frequently referred to as the oasis theory. 

Childe himself did not carry out any investigations in the field in order to 
verify his model. The first to attempt this was Robert Braidwood, who conduc
ted investigations in Iraq, designed to elucidate the transition to a food-produc-
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ing economy. Braidwood rejected Childe' s theory, proposing instead the theory 
of «Nuclear Zones». These are areas with a number of wild species of plants and 
animals, are as well suited for cultivation and taming in eve ry respect. According 
to Braidwood, these processes take place when the culture in question is ready 
for them. Braidwood's theory resembles Childe's in many respects, but with the 
difference that the former's theory is based on empirical research. 

This problem has been taken up again in the 1970ies, this time by L. R. Bin
ford. His main concern is that of identifying those factors which cause changes 
in the ecological system. According to him, changes in the demographical 
structure will lead to a strain on the resources, a state of affairs which would 
render a transition to a food-producing economy worth while. 

K. V. Flannery considers agriculture to be the res ult of a lengthy process due 
to changes in the systems producing resources. A concentration on the number 
of resources to ok place, parallel with an increase in the am o unt of work in
volved. At the same time, the species underwent a number of genetic modifica
tions which led to a further increase in work and a further concentration on a 
still smaller number of resources. Recently J. T. Myers has attempted to form a 
synthesis of Braidwood's, Binford's and Flannery's hypotheses. He includes a 
number of factors which, when present together, will lead to a transition to a 
food-producing economy. As essential factors he includes a pressure of the 
population on the resources (Binford), and severallocal ecological micro-milieux 
offering an opportunity for human manipulation (Flannery), while Braidwood's 
maturity of culture must also be present if man is to begin such manipulations. 
Myer's theory would seem to be the best explanation to date of the transition to 
a food-producing economy. 
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Nye funn fra et gammelt gra.vfelt 
KAN GÅRD OG GRAVPLASS GÅ TILBAKE TIL ELDRE BRONSEALDER? 

Av Trond Løken 

Gravfeltet på Opstad i Tune kommune, Østfold (Fig. 1), er ett av de største 
gravfeltene i dette fylket og omfatter ialt vel 150 synlige gravanlegg i en variert 
sammensetning av vel10 enkeltstående bautasteiner, en rekke på 6 slike, ca. 130 
runde hauger som varierer fra lave anlegg av stein til høye kuplete jordhauger, 
10 langhauger og en trekantet haug med innsvungne sider. På grunnlag av de 
eldste beskrivelser av feltet, gjort av Kliiver 1823 og gjengitt av Nicolaysen 
(1866: 19), vet vi at feltet har vært større og at det var det store antall bautastei
ner og steinsetninger som særlig gjorde feltet bemerkelsesverdig. 

Feltet har en lang fortid som arkeologisk undersøkelsesobjekt. De første 
utgravninger ble foretatt av Lorange i 1869 (1870 : 100). Han lot utgrave 6 
hauger. Av disse ga 4 funn fra yngre jernalder, mens de to siste var funn tomme. 

Antikvar Nicolaysen avsluttet sin over 40-årige virksomhet som feltarkeolog 
med 4 gravningssesonger på Opstad i 1898-99, 1901-02. Ialt 44 gravanlegg ble 
undersøkt og funnene kan dateres til fra tidlig del av jernalderen, kanskje 
keltertid, til vikingtid. 

Fram til sesongene 1974-76 har den arkeologiske aktiviteten vært liten. Tre 
hauger og en steinsetning ble utgravd under ledelse av konservator Gaustad i 
1962 og feltet ble kartlagt for Økonomisk Kartverk i 1967. 

Ialt var det derved undersøkt 54 gravanlegg før nye undersøkelser begynte i 
1974. Dertil har vi 10 gravfunn som er innsendt av grunneierne. Vi har derved et 
ganske omfattende materiale for å bedømme brukstiden for de synlige gravan
legg. Dette materiale tilsammen viser at gravfeltet må ha vært i kontinuerlig bruk 
fra eldre romertid til vikingtid. Sikre keltertidsfunn var ikke gjort, men flere funn 
av leirkar er i litteraturen, f.eks. Hougen (1924: 11) regnet for å være fra denne 
perioden. 

Gravfeltet ligger dels på sørskråningen til Raet gjennom Østfold, i blokkrik 
utvasket mark og dels på den lavereliggende sandsletten mot sør. Mot øst og 
vest er feltet begrenset av steile skråninger ned mot bekkedaler og mot sør av 
husene og åkrene på nordre Opstad. 

Nord-sør gjennom feltet går den gamle veien fra Greåker, hvor Visterflo og 
Glomma møtes, via Opstad til «Kongsveien» langs Raets rygg. Utvidelse av 
denne veien gjorde det i årene 1974-76 mulig å undersøke ialt 16 hauger eller 
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,. Fig. l. Kart over Opstad/eltet og dets beliggenhet i Tune. Gravhauger undersøkt 1974-76 
er nummerert. I tillegg har haugene 33-35 (undersøkt 1962) og 36 (ikke undersøkt) fått 
nummer. 

haugrester og l frittstående bautastein. Bare de 9 nordligste var såvidt velbe
varte at de eller grunnen under dem ga informasjon av en slik art at de vil bli 
omtalt i denne artikkel. 

Det innsamlete materiale er slik at det ikke kan drøftes med hver haug som en 
enhet. Det er nødvendig å bruke den kronologiske og samtidig typemessige 
inndeling av begravelsene som grunnlag, for derved å klargjøre materialets 
struktur og å kunne drøfte enkelte av de problemstillinger som jeg vil søke å få 
svar på i materialet. 

Jeg vil derfor først ta for meg de undersøkte gravhauger og deres primærgra
ver, dernest det kompleks av branngraver som fantes under flat mark og til sist 
husrester og andre bosetningsspor i det undersøkte område. 

GRAVHAUGENE 

Nordligst og tett sammen på selve Raet og på SØ-siden av veien lå haugene 37 
og 38 (Fig. 1). Begge var lave, vide jorddekkete hauger. 

Haug 37 var 15 m i diameter og 0.6-0.7 m høy. Ytterkanten besto av en 
regelmessig fotkjede av flate stein. Innenfor denne fantes en steinpakning under 
en 0.1-0.2 m tykk jordkappe. Steinpakningen målte 13 m i diameter og lå 

Fig. 2. Deler av beinkam, fra haug 37. Tegning: F. Hanssen-Bauer . 
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Fig. 3. Plan- og profiltegning av haug 38. 
~ 

asentralt i forhold til fotkjeden; inntil denne i vestkant. Primærgraven i haugen 
besto av et uregelmessig ovalt brannflak, l. 7 m langt nord-sør, 1.1 m øst-vest og 
ca. 5 cm tykt. Foruten kull inneholdt det en liten mengde brente bein, noen biter 
harpiks fra tetning i et tre eller bark-kar og 4 stykker av en usammensatt 
beinkam, Fig. 2. Den har hatt kraftig buet sirkelsegmentformet grep uten tverr
sider og med største tykkelse øverst. Orneringen består av en rekke punktsirkler 
langs tennene, avgrenset mot resten av grepet med en dobbeltlinje. Orneringen 
av selve grepflaten har trolig bestått av enkelte punktsirkler langs oversiden og 
noen på flaten. Selve ryggen har hatt en innskåret linje langs hver kant med 
punktsirkler imellom. 

Både ifølge Nermann (1947: 112) og Thomas (1960 :57) skulle kammen kunne 
dateres til yngre romertid. Fra haug 2 på Store Dal (Petersen 1916:36 samt pl. 
XII, Fig. 5) kjennes imidlertid en ganske tilsvarende kam som må dateres til 
2. årh. e. Kr. En kam av samme type er også funnet i en grav på Gile, Toten, og 
denne kan dateres til seneste del av eldre romertid eller overgangen til yngre 
romertid (Herteig 1955 : 17). Haug 37 må derved være bygget i tiden 2.-4. årh. e. 
Kr. 

Haug 38 var av samme type som nr. 37. Den var noe lavere og mindre; 
diameter 14 m og høyde 0.5 m. En uregelmessig rund steinlegning med 12 m i 
diameter lå sentralt i haugen og var dekket av 0.1-0.2 m med grov sandjord, Fig. 
3. Ved midten av haugen, i det gamle jordlaget under haugen, var en ca. 2.5 x 
0.9 m stor røys. Da den gule undergrunnssanden var frilagt, viste det seg at 
steinrøysa lå i toppen av og i sørlige del av en 3.2 x l. O m stor rektangulær 
nedgravning. Denne hadde nær loddrette sider og var fylt med brun humusblan
det sandjord uten innhold av større stein. På gravens bunn, langs dennes vestsi
de, var plassert en steinrekke, og i nordenden var en røys lagt på noen store 
jordfaste steiner. Denne røysas utstrekning tilsvarte det området av nedskjæ
ringen som ikke var dekket av røysa i overflaten. I sørenden var det plassert en 
større stein, slik at gravrommet fikk en lengde på 2.2 m. 

Mellom disse steiner, ved kortenden i nord og i langsidene, fantes svake spor 
etter en trekiste eller treramme. Kistens bredde var 0.45 m og sporet kunne 
følges i 10 cm's dybde. Rester etter lokk eller bunn ble ikke observert. 

Midt i graven, 0.75 m fra nordenden, lå en kromkniv av jern med opprullet 
grepende og over bladet en nål eller syl, Fig. 4. Forøvrig fantes ingen gravgaver. 

De observasjoner som er gjort vedrørende gravanlegget kan trolig tolkes på 
følgende måte: Graven må opprinnelig ha vært tenkt plassert mot syd fra ned
gravningens nordkant. Da det, før tiltenkt dybde var nådd, kom fram flere store 
steiner i nord-enden, ble graven utvidet mot sør og den nordligste delen delvis 
fylt opp med stein. Deretter ble kisten satt ned og støttet opp med stein, 
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5 cm 
Fig. 4. Kromkniv med nål/syl liggende over. Fra sentra/graven i haug 38. Tegning: F. 
Hanssen-Bauer. 

gravrommet fylt igjen og en steinrøys lagt i toppen av nedgravningen, men bare 
over den døde. Til sist ble steinlegningen med jordkappe bygget. 

Ettersom graven ble utvidet mot sør for å få plass til kisten i tiltenkt dybde, 
må det ha vært viktig for gravbyggerne å oppnå stor beskyttelse, enten det nå 
var for den døde eller de levende, ved å lage graven ualminnelig dyp: I norden
den var bunnen 1.25 m under markoverflaten og 1.7 under haugens topp. En 
annen haug på Opstad, nr. 33, hadde en omtrent like dypt nedskåret u brent grav 
fra eldre romertid (U. O. tilvekst 1963: 145). 

Til sammenligning kan nevnes en omtrent samtidig mannsgrav med våpen
utstyr under en tilsvarende steinlegning (haug 6) på det nærmeste gravfelt øst for 
Opstad, Grålum - Store Tune-feltet, bare var gravd 0.5 m ned i bakken. En 
annen våpengrav (haug 5) fra eldre romertid på dette feltet var gravd 0.3 m ned 
og dekket av en 0.8-0.9 m høy haug (Rapport i U.O. Top. Ark.) 

Tilsvarende forhold finner vi på andre gravplasser i Østfold. På Hunn i Borge 
var det under haug 29 en 0.55 m dyp grav dekket av 3 store heller (Laursen og 
Olsen 1951: 146) og begge gravene under haug 38 synes å være skåret 0.5-0.7 m 
under markoverflaten (Herteig 1954:52 ff). Graven i den rikt utstyrte haug 6 på 
Store Dal i Skjeberg var bare gravd 0.3 m ned fra overflaten (Petersen 1916:38). 
Ut fra den foreliggende informasjon synes graven under haug 5 å ha vært noe 
dypere, ca. 0.6-0.7 m (op. cit: pl. XVII) og sentralgraven i haug 105 ca. 0.45 m 
(op. cit: 47). 
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Alle de her nevnte graver er fra omtrent samme tid, eldre romertid, innen et 
lite område av Østfold og er rikere, tildels svært mye rikere utstyrt enn de to 
gravene på Opstad, men de er gravd bare inntil halvparten så dypt ned. 

Som om den store dybde i graven under haug 38 ikke var nok, har gravbyg
gerne lagt røys over graven i marknivå. Dette synes å være i overensstemmelse 
med vanlig praksis i de ubrente gravene, idet alle de øvrige omtalte graver enten 
har en steinpakning eller et lag store heller. 

Den store fysiske hindring som gravbyggerne har tilstrebet mellom den døde 
og de levende kan ha hatt til hensikt å hindre at de levende forstyrret gravfre
den. Denne intensjon ble i så fall oppnådd idet gravplyndrere ved en anledning 
hadde fjernet steinlegningen midt over nordenden av graven slik at røysa ble 
frilagt. Det nye lag med tildels stor stein har tydeligvis ført til at plyndringsfor
søket ble oppgitt. 

Men med det beskjedne gravgods skulle vi kunne tro at den store beskyttelse 
ikke er laget for å hindre at graven ble rørt. En tysk forsker (Schliiter 1970:123 
ff) har for Mellom-Europa i denne periode påvist at jo rikere gravutstyr, dess 
dypere ble graven anlagt. Hvis dette har gyldighet også i Norge, betyr det at 
langt mindre beskyttelse ble oppfattet som tilstrekkelig for de tidligere omtalte 
rikere utstyrte graver. Det er derfor mulig i dette tilfelle at det er de etterlevende 
som har følt det nødvendig å stenge den døde ekstra kraftig inne i graven slik at 
de ikke skulle bli hjemsøkt av den døde senere. 

Det er tidligere antydet at haug 38 må dateres til eldre romertid. Da daterings
grunnlaget bare er en kromkniv med en syl eller nål, bør det gis en nærmere 
redegjørelse for en slik datering. 

Fra gravplassen på Store Dal i Skjeberg, Østfold, kjennes flere kromkniver. I 
haug 5 lå en bronseøse, 2 drikkehorn, l leirkar, l gullring og 2 kromkniver i 
gravens sørende (Petersen 1916:pl. XVII). Den ene av knivene var ødelagt, den 
andre (op. cit. pl. XVII, Fig. 7) var samme type som Fig. 4. Graven kan på 
grunnlag av vinøsen dateres til l. årh. e. Kr. (Ekholm 1940: 150). I primærgraven 
i haug l 05, også en nedskåret skjelettgrav, lå en kromkniv av den halvrunde 
typen og en jernsyl med treskaft (Petersen 1916:pl. XVI, Fig. 3 og 6) litt 
nedenfor den dødes hofteparti. Ved hodet fantes en fibula av bronse (op. 
cit: Fig. 7) (som Almgren 1897: Fig. 18) og som daterer graven til l. årh. 
e.Kr. 

Også den særlig rikt utstyrte graven i haug 6 på Store Dal inneholdt en 
kromkniv av samme type som Fig. 4. Kromkniven var her plassert ovenfor 
hodet til den døde, liksom resten av gravinventaret med unntak av drakttilbehør 
og fingerringer. Graven kan dateres til l. halvdel av 2. årh. e. Kr. (Hougen 
1929:77). Det er verd å bemerke at kromkniven var et så viktig redskap at den 
hadde sin plass i den rikest utstyrte grav fra perioden i Øst-Norge. 

Den finnes også i enklere brannbegravelser, som eksempel fra By i Løten hvor 
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det er funnet kromkniver sammen med nål eller syl, samt små sigder. Gravene er 
datert til eldre romertid (Martens 1969:24). 

En kombinasjon med kromkniv, nål, syl og en fibula (som Almgren 1897: pl. l 
Fig. 8) fra Hals, Øvre Eiker, Buskerud (C 23249) kan dateres til tiden omkring 
Kr. f. Også i en branngrav fra Møystad, Vang i Hedmark, finner vi denne 
kombinasjonen. Graven kan trolig dateres til eldre romertid (Nybruget 1975: 17). 

Også fra Mellom-Sverige kjennes kombinasjonen kromkniv og nål/syl fra en 
rekke brann- og skjelettgraver, som ifølge Hagberg (1967: 115) kan bli datert til 
sen keltertid og eldre romertid. Den beste parallellen til Opstadgraven er fra en 
grav i Løderup i Skåne. Her lå en kromkniv med opprullet greptunge - og på 
kromkniven en synål - omtrent midt i en vel l m dyp flatmarks skjelettgrav som 
i overflaten målte 2.2 x 0.95 m. Ved bunnen fantes rester av skjelettet og en 
trekiste. Kromkniven og nålen var omviklet av tøy som ble holdt på plass av en 
snor. Det er her, som på Opstad 38 og Store Dal 105, tydelig at det er et 
redskapssett som ble båret i beltet (Strømberg 1975:215). 

Graven blir datert til midten av eldre romertid (op. cit: 224). På grunn av den 
store likhet med Løderupgraven og med støtte i de daterte kromkniver på Store 
Dal, må graven i haug 38 på Opstad kunne dateres til samme tid. 

Fig. 5. Toppen m· nedgrm•ning_for ubrent grm•, haug 156. Foto: T. _Løken 1975. 
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5 cm 
Fig. 6. Hankekar fra graven i haug 156. Tegning: F. Hanssen-Bauer. 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 
l 

/' 
l 

' l 
l 

l 

" l 
l 
l 

l 
l 

l 

141 

/ 
l 

l 



Ned og sør for selve Ra-ryggen, på en sedimentært avsatt sandmo, ligger 
hoveddelen av Opstadfeltet. Over en strekning på 60 m langs veiens østside lå 
ialt 7 større og mindre hauger som ble undersøkt. 

Haug 156, se Fig. l, var en jevnt kuplet jordhaug som målte 11 m i diameter 
og var l. l m høy. I toppen hadde en bautastein, en bruddstein med rektangulært 
tverrsnitt og flat topp, vært plassert. Til tross for at halvdelen av den 1.0 høye 
steinen hadde vært nedgravd i haugen og støttet av flere større steiner, var den 
nå veltet og knapt synlig på overflaten. 

1.4 m vest for haugens midtpunkt fantes en nedskåret utbrent grav, orientert 
NNØ-SSV, Fig. 5. Den målte 2.4 x l m i åpningen, hadde rette langsider, 
halvrunde ender og trauformet bunn, 0.55 cm dyp. Langs kanten var plassert 10 
større steiner med toppen i nivå med det gamle overflatelaget. 

V ed midten på bunnen ble funnet noen svake spor etter skjelettet og i norden
den lå et knust leirkar, Fig. 6. Karet kan nærmest sammenlignes med Bøe 
(1931), Fig. 123 som han daterer til siste halvdel av 4. årh. (op. cit: 89). Dette 
bekreftes også ved at dekoren har omfattet rosettmotiv og hulkiler, både på 
skulder og i overgangen hals - skulder; motiver som Bøe (op.cit:217) mener 
hovedsaklig tilhører 4. årh. 

Haug 79 lå ca. 5 m sørøst for nr. 156. Den var ca. 12 m i diameter og 1.0 m 
høy. Haugen synes å ha vært undersøkt tidligere ved at en 3-4 m bred sjakt fra 
sør var ført inn til midten. Etter kurvaturen på de urørte deler av overflaten har 
haugen hatt en liten toppflate på ca. 1.5-2 m i diameter og rettlinjete, skrånende 
sider. 

Litt øst for midten og på den gamle markoverflaten ble funnet et 1.5 x 1.0 m 
stort brannflak som bare inneholdt noen grove uornerte leirkarskår. Skår av 
samme type ble funnet andre steder i dette nivået og kan ha sammenheng med 
eldre virksomhet på stedet. Lenger sør, i samme nivå i den gamle sjakten, ble 
funnet flere konsentrasjoner med leirkarskår fra to kar: et lavt hankekar med 
høy skulder og kort jevnt rundet hals, det annet et høyere buk et kar. Begge har 
fint rødbrunt gods ornert med rundtløpende linjebunter og hulkiler på halsen, 
skråstilte linjer og hulkiler på skulderen. Inntrykte, runde groper finnes også. 
Disse leirkarene gir derved inntrykk av å være fra 4.-5. årh. e. Kr. 

Noe vest for midten var en grop med kulljord gravd ned i sanden, Fig. 13: 
primærgrav. I denne var satt et barkkar med diameter 20 cm som inneholdt kull, 
brente bein, noen stykker av et leirkar av god kvalitet, ornert med runtløpende 
linjer på halsen, noen biter av et spinnehjul av brent leire og 5-6 forbrente 
glassperler av hvit og lys grønn farge. På toppen av de brente beina var satt et 
lite, skarpvinklet, buket beger, ca. 7 cm høyt. En snever datering kan vanskelig 
gis, men Bøe (1931: 131) mener at slike småbegre hovedsaklig tilhører 4. og 
begynnelsen av 5. årh. 

En bakre grense for primærgraven gir den u brente flatmarksgrav nr. 17, Fig. 
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13 og Fig. 8, snitt L-M; en trauformet grop, 1.4 x 0.75 mi åpningen og 0.4 m 
dyp. I hver ende fantes en stor stein, men de lå så dypt at de neppe har stukket 
opp over marken etter begravelsen. I sørenden lå 3--4 spiker og omtrent ved 
midten lå et knust leirkar av hovedformen R 361. Utsiden var så oppløst at vi 
bare kan si at den har bestått av flere rundtløpende og vertikale hulkiler. Formen 
er nærmest som Bøe (1931), Fig. 110--111, som begge blir datert til midten av 4. 
årh. (op. cit: 81f). 

Haug 80 lå like inntil veien ubiddelbart SV for nr. 79. Den var tidligere 
undersøkt med en bred sjakt fra nord til l m forbi midten. På bunnen ved midten 
ble funnet et lite rektangulært kammer av flate stein. Det var imidlertid tomt. 
Haugen synes å ha vært ca. 9.5-10 mi diameter og 0.8 m høy. Under haugen ble 
funnet en rekke flatmarksgraver og bosetningsspor som jeg senere skal komme 
inn på. 

Rett nord for haug 80 var det en lav, liten rund forhøyning i terrenget, ca. 2 m 
i diameter og 0.15 cm høy. Den ble oppfattet som utkastet masse fra haug 80, 
men ble for sikkerhets skyld undersøkt. Under 0.2 m med sandjord kom det 
fram en småsteinspakning, med et tverrmål på 1.2 m, som lå på et noe større 
brannflak, se Fig. 13, haug 80 B. På toppen av steinpakningen var plassert en 
større rund morenestein. En lignende stein ble funnet på toppen av haug 82 og 
fenomenet vil bli drøftet i den forbindelse. 

På brannflaket fantes harpiksringen etter et barkkar med diameter 0.22 m. I 
dette hadde de fleste brente beina vært samlet. I brannflaket lå en liten bøyle
spenne, Fig. 7. Spennen kan vanskelig brukes til noen datering da både hode- og 
fotplate er ødelagt. Videre ble det funnet flere biter av en bronsenål samt et 
ildpåvirket, sprengt leirkar av hovedformen R 361, nærmest som Bøe (1931) Fig. 

Fig. 7. Bronsespenne fra brannjlaket i haug 80 B. Tegning: F. Hanssen-Bauer. 
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110, som også er fra Opstad, men med en noe annen dekor. Dateringen synes å 
bli andre halvdel av 4. årh. også for denne graven. 

Haug 82 lå 2m sør for nr. 80. Det var en oval haug av sandjord 7.6 x 5.6 mi 
utstrekning og 0.75 m høy. Ved midten, like under overflaten, lå en rund, noe 
avflatet rullestein. Under denne, på bunnen, lå et ca. 0.2 m tykt brannflak 
omgitt av en steinramme med diameter 1.4 m. Brannflaket inneholdt bare kull og 
brente bein. I og med mangel på daterende oldsaker kan bare konstruktive trekk 
ved haugen gi en antydning av alderen. En lignende steinramme rundt et brann
flak ble observert i en haug som Nicolaysen (1900:60) lot utgrave. Men dette 
inneholdt også bare kull og hjelper ikke til å datere haug 82. 

Derimot gir den runde steinen i toppen en god indikasjon. 4 andre undersøkte 
hauger på Opstad har hatt en slik kulestein. Nicolaysen har undersøkt 2 av disse 
(1902:203 og 1904:215). Haugene var av de større på feltet, henholdsvis 10.5 og 
14 m i diameter. Den første inneholdt 2 leirkar, beinkam, 18 glassperler og et 
spinnehjul (C 20102). Dateringen av denne kvinnegraven må bli slutten av 4. 
eller 5. årh. Den andre inneholdt leirkar, li te leirbeger, beinkam og trekar kitt 
(20356) i et lite brannflak. På grunnlag av leirkaret, som Bøe (1931) Fig. 257 må 
graven dateres til 4. årh. 

Ca. 1960 ble haug 49, som var 10.5 mi diameter, utsatt for «Utgravning» av en 
ung gutt. I toppen lå en kulestein, og ved ettergravning fant man et brannflak på 
bunnen. Dette inneholdt fragmenter av flate, trekantede beinnåler, stykker av en 
usammensatt beinkam, leirkarskår og brente bein (C 30167). Også for denne 
graven, trolig av en kvinne, er den rimeligste datering yngre romertids senere 
del. Den fjerde kulesteinen på Opstad er fra haug 80 B, og for denne er også 
antydet en datering til slutten av yngre romertid. 

En datering av haug 82 til sent yngre romertid eller folkevandringstid skulle 
etter dette ikke være urimelig. Tar en i betraktning dateringen av de øvrige 12 
graver fra Østfold med en slik kulestein i toppen, understrekes dette ytterligere. 
7 av dem dateres til slutten av 4. årh. eller folkevandringstiden, 2 er fra tidligere 
tid i romertiden, 2 kan bare dateres til eldre jernalder generelt og l er fra 
vikingtid. Mange slike kulestein er funnet i Namdalen (Petersen 1903:6 ff og 
1904:222 ff). De som kan dateres er fra 4.-5. årh. Den samme alder synes graver 
med slike steiner hovedsaklig å ha også i Sverige (Christiansson 1948: 123). Haug 
82 synes derfor å føye seg inn i rekken av gravanlegg fra de siste 2-300 årene av 
eldre jernalder på denne delen av Opstadfeltet. 

Haug 83 var en rund haug med diameter 6.2 m og sterkt utgravd i midten. 
Bortsett fra mot sør og sørøst var haugen omgitt av en tydelig fotgrøft, ca. 
0.6-0.8 m bred og 0.2 m dyp. På haugbunnen fantes rester av et tynt brannflak 
som inneholdt noen få brente bein og leirkarskår. Karets form kan ikke konsta
teres, og da alle skårene er uornert, kan vi ikke komme nærmere haugens 
datering enn eldre jernalder generelt. 
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Den sørligste haugen som ble undersøkt på denne delen av feltet var nr. 84. 
Denne var sterkt skadet, men viste seg å ha vært en rektangulær steinlegning 
med fotkjede hvor to av hjørnene nå var markert med bautasteiner. Haug 83 var 
bygget litt over steinlegningens nordende, og denne må følgelig være eldre enn 
haug 83. Ved midten og ut forbi vestsiden ble funnet en uregelmessig grop, 
orientert ØNØ-VSV, ca. 3m lang og l m bred. I gropen lå noe kull, brente bein 
og leirkarskår i flere små konsentrasjoner, men alle skårene er også her uornerte 
slik at en datering ikke er mulig. 

Av 26 hauger eller steinlegninger fra Østfold og Vestfold som har hatt reiste 
stein i periferi eller hjørne(r), er over halvdelen fra romertid før ca. 30{}-.350 
(Løken 1974: 170) og bare 2 fra yngre jernalder. At de også kjennes fra folke
vandringstiden er et anlegg som ble undersøkt i 1962 på Opstad, i området ved 
haugene 33-35, et eksempel på. Her var det 4 lave hjørnestein samt en bauta i 
midten og i en grop ved denne ble funnet en bronsepinsett, 2 hektes penner, 2 
jernnåler samt stykker av 2 leirkar (U. O. Tilvekst 1963:144). Innhold i eller 
form av dette anlegg (84) kan derved ikke gi noen svevrere datering enn det som 
gis ved den statigrafiske iakttagelse at haug 83 delvis lå over steinlegningen. 

De gravanlegg som her er omtalt gir et svært variert bilde av den ytre ramme 
for begravelse på Opstad i eldre jernalder. Innen et lite undersøkelsesområde 
finner vi hauger som varierer i diameter fra 2 til 15 m. De er utstyrt med 
fotkjede, fotgrøft, bautastein eller kulestein i toppen. Haugene er utformet både 
som nesten flate steinlegninger med jordkappe, som rettsidete, lave kjegler med 
toppflate og de fleste som jevnt buete kulesegmentformete hauger. Dertil kom
mer en rektangulær steinlegning med reiste stein i hjørnene. Også i behandlingen 
av den døde eller likbålets rester er det store variasjoner: ubrent begravelse både 
under flatmark og under haug, brannflak med og uten steinramme, de brente 
beina kan være samlet opp i en neverbeholder og enten satt ned på brannflaket 
eller satt i en grop hvor bålrestene ble fylt omkring. 

Den variasjon av fortidsminner som alt Kliiwer omtaler har klart manifestert 
seg ved de siste års gravning er. Noe av variasjonsrikdommen skyldes nok en 
tidsforskjell mellom gravene 37/38 og de øvrige, men også når vi bare ser på de 
omtrent samtidige graver på sandmoen, finner vi store variasjoner. Det har 
øyensynlig, innen den gruppe som har gravlagt folk på Opstad, og som neppe 
har vært større enn de som har hatt gårdsbruk på den topografiske enhet som 
Opstad utgjør, jfr. Fig. l, vært en rekke forskjelligartede oppfatninger om hvor
dan en gravleggelse skulle utformes. Dette lille materiale synes å antyde at 
forskjellige gravskikker vanskelig kan sees som resultat av forskjellig tradisjon 
på enkeltgårder i området. 

Med utgangspunkt i det nye materiale fra Opstad og nytt materiale fra nabo
gårdene i øst, Grålum og Store Tune, kunne det være interessant å ta opp til 
behandling alt det eldre materiale fra disse gravfelt for å se hva slags endringer 
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som skjer innen hvert felt og om det til en eller flere perioder finnes likheter/ 
ulikheter feltene imellom. 

Derigjennom skulle vi kunne nærme oss ihvertfall visse sider av små sosiale 
gruppers tankegods og i hvor stor grad dette er nedarvede forestillinger eller 
resultat av kommunikasjon med andre grupper. 

De nye undersøkelser, sammenholdt med det øvrige materiale, gir mulighet 
for slutning om hvordan gravfeltet har vokst fram. Det ser ut til at feltets eldste 
del er på Raet i nord. Her kan flere gravanlegg dateres til eldre romertid, slik 
som haug 38 og kanskje også 37. På nordvest-siden av veien har haug 35, også 
en flat steinlegning med fotkjede, gitt funn av en nedskåret, ubrent begravelse 
fra eldre romertid (C 31073). Et par andre hauger som ikke er undersøkt, f.eks. 
nr. 36, er av samme lave type. Denne type hauger synes klart å tilhøre romertid 
og helst første halvdel av perioden (Løken 1974:114, Johansen 1976:93). Det er 
derfor et kraftig innslag av graver fra de første århundrene av vår tidsregning på 
Raet som vi ikke finner igjen andre steder på gravfeltet. 

Ser vi på forholdene i den midtre del av feltet, representert ved haugene 79-84 
samt 156, er ingen av de daterte eldre enn slutten av 4. årh., samtidig som det 
ikke er funnet noe som tyder på at noen av dem er fra yngre jernalder. 

I den sørligste del av feltet, hvor både Nicolaysen og Lorange foretok under
søkelser er de fleste daterbare gravene fra eldre jernalder, men her er også et 
merkbart innslag av yngre jernalders graver. Selv om det ikke er en helt klar 
tendens, i og med at det finnes en grav fra folkevandringstid på Raet og en 
merovingertidsgrav i midtre del av feltet, synes det å være et visst grunnlag for å 
hevde at gravfeltets synlige anlegg først ble bygget i nord på Raet, hvor det er 
blokkrik mark relativt dårlig egnet til åkerbruk, og at utvidelser så har skjedd 
mot sør, utover lettbrukt, flatt jordbruksareal. 

BRANNGRA VER UNDER FLAT MARK OG 
BAUTASTEINSGRAVER 

Under 4 av haugene ble det funnet 12 flatmarksgraver og 4 bautasteinsgraver. 
Disse er fortløpende nummerert: 1-6 under haug 38, 7-13 under haugene 79 og 
80 og 14-16 under haug 82 (se Fig. 3 og Fig. 13 samt snitt gjennom 5 av dem på 
Fig. 8). Med unntak av grav 6 var alle utformet som groper gravd ned i 
undergrunnen. Diameteren for gropene varierte fra 0.25-0.6 m og de var gravd 
fra noen få cm til 0.4 m ned i undergrunnen. Gropene varierer fra smale, dype 
groper med noe innskrånende sider og spiss bunn, som grav 2, snitt A-B, via 
mer halvkuleformete groper som grav 7, snitt C-D, til vide, grunne groper som 
gravene 16 og 10, snitt G-H og 1-K. En grop, grav 15, snitt E-F, hadde ganske 
rett skrånende sider og flat bunn. 
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Fig. 8. Snitt-tegninger av jlatmarksgraver, stolpehull og kokegroper. 
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Fig. 9. To bautasteiner 

som var dekket av' haug 

80. Grav Il med 

steinpakning over 

graven til venstre. Grav 

12 til høyre. Foto: 

T. Løken 1975. 

~ .... 

5 av gravene var dekket av større eller mindre heller lagt på gropene i nivå 
med overgangen til undergrunnssanden. Når vi ser bort fra bautasteinsgravene, 
var de øvrige 7 gravene uten noe dekke eller resistent markering. Disse gravene 
hadde gjennomgående et lite innhold av brente bein; det var ikke hele eller store, 
sammenhørende deler av knust leirkar i dem, men det fantes endel leirkarskår. 
Det kan være et spørsmål om dette virkelig er graver. De skiller seg fra gravene 
med dekkhelle ved at 4 av 5 av disse hadde mer eller mindre knuste leirkar fylt 
med brente bein. På den annen side var innholdet i gravene ved bautasteinene og 
den ene helledekte graven av samme karakter som de 7 graver uten dekkhelle. 

At dette er graver understøttes også ved at de skiller seg fra et par andre 
groper av omtrent samme form (Fig. 8, snitt Ø-Å og AA-BB), men disse 
inneholdt i tillegg skjørbrent stein og brent leire, og har derfor trolig vært 
kokegroper. I vurderingen av hva som kan være graver vil jeg henvise til 
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Farbregd (1972: 160 f) som hevder at en grop med kullblandet jord godt kan være 
en grav selv om brente bein mangler, idet tilstedeværelse og mengde av slike vil 
avhenge av faktorer som hvor sterk forbrenningen har vært, individets alder og 
om beinrestene er blitt tatt vare på eller spredd utover. Flere groper under 
haugene 38 og 79 som bare inneholdt kull, kan derved være graver. For å unngå 
at for mange groper blir regnet for graver, blir bare de med bein tatt med her, 
men bare en eventuell påvisning av menneskebein kan gi en sikker avgjørelse. 

Ved tre av de fire bautasteinsgravene (grav 11-13) var det groper tett inntil 
steinenes sydside. På grunn av lite innhold av trekull og humusstoffer i gropfyl
len var de vanskelig å erkjenne, men de synes å ha vært noe uregelmessige, ca. 
0.4-0.5 m i tverrmål og 0.2 m dype. En av gravene (11) var dekket av en liten 
helle og en småsteinspakning, Fig. 9. Bautasteinene var bruddstein eller more
nestein med tilnærmet rektangulært tverrsnitt og mellom 0.65 og 0.9 m høye, 
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Fig. 9. De var gravd 0.2-0.3 m ned i undergrunnen og støttet med noen mindre 
stein ved foten. Foruten kull inneholdt gravene små mengder brente bein og 
leirkarskår av uornert grovt gods, som ikke gir noen mulighet for å antyde 
gravenes alder. 

Den siste bautasteinsgraven (nr. 6 under haug 38) besto av 2 små bautasteiner 
plassert 2.0 m fra hverandre og med et uregelmessig brannflak med brente bein 
og kull imellom. I midten av dette var det en ca. O.l m dyp grop med tilsvarende 
innhold. Da det ikke ble funnet andre graver som kunne settes i forbindelse med 
bautasteinene, er det rimelig å tro at de er plassert der for å markere brannfla
ket. 

I tillegg til disse bautasteinsgraver som var dekket av yngre hauger, ble den 
frittstående bautastein 81 undersøkt ved at et felt på 2 x 2 m omkring denne ble 
gjennomgravet. Bautaen var rund i tverrsnittet og tilspisset mot toppen. Halv
delen av den l m høye steinen var gravd ned i bakken og ytterligere forstøtning 
var ikke foretatt. Det ble ikke funnet noen grav ved denne bautaen. 

De varierte former for flatmarksgraver- graver med og uten helle, helt leirkar 
eller få fragmenter og bautasteinsgraver - er spredd på de to funnområder. Ut 
fra gravenes form er det derved ikke mulig å slutte noe om de to feltenes 
brukstid. De overliggende hauger gir en senere terminus ante quem for gravene 
under 79 til 82 enn de under haug 38. 

Ser vi på gravenes innhold, er det få som kan dateres ut fra gjenstandsmate
rialet. Seks har bare gitt funn av brente bein og kull. Ytterligere seks har gitt 
funn av såvidt få skår at formen ikke kan bestemmes. Fire graver, alle med 
dekkhelle, nr. 1-3 og 10, inneholdt relativt velbevarte kar som må ha vært hele 
ved begravelsen. Karene i gravene 2 og 3 var knust i toppen på grunn av tunge 
dekkheller. Det kan sees at begge har vært situlaformet med stor høyde i forhold 
til diameter - karet i grav 2 har således vært vel 30 cm høyt og 20 cm i diameter 
(jfr. Fig. 8, snitt A-B). Begge disse karene var·fylt med brente bein og litt kull, 
samtidig som noen av bålrestene også var havnet i gropen utenfor karet. En 
snever datering av karene er ikke mulig; typen er blitt produsert gjennom store 
deler av bronsealder og eldre jernalder. 

Leirkaret i grav l var også av samme hovedform, Fig. 10, og inneholdt 
rensede brente bein. På skulderen var påsatt 2 små ører eller hanker uten hull. 
Leirkar med slike ører er etter det jeg vet ikke funnet tidligere i Norge, men fra 
sørlige Jylland kjennes et lite antall nært beslektede kar. Becker (1961 pl. 
109-30-47) daterer disse karene til første periode i keltertiden. Fig. 12 viser at 
andre begravelser er foretatt til samme tid, slik at den danske datering til 3-400 
årene f. Kr. må kunne nyttes for karet i grav l. 

Det siste hele leirkaret, en kopp, Fig. 11, kommer fra grav 10 under haug 79-
en grunn grop dekket av en 6-7 cm tykk helle (Fig. 8, snitt I-K). Koppen var fylt 
til randen med brente bein og kull, men gravgropen var fullstendig tom. Hellen, 
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Fig. JO Leirkaret i grav l. Tegning: F. Hanssen-Bauer. 

som lå så direkte på koppen av kullet blant beina hadde sotet den til, hadde 
trykket koppen noe sammen. Dette var skjedd uten særlig skade da de pølsene 
av leire, samt ståflaten som koppen var bygget opp av, jfr. Fig. 11, hadde løsnet 
fra hverandre og var trykket noe ned. 

Koppen med den lille, båndformede hanken er ikke noen vanlig form i Norge. 
Et nærstående eksemplar, men med X-formet hank, er funnet i Hjelmeland, 
Rogaland (Espedal 1967:84). På grunnlag av hanken må dette karet dateres til 
århundrene omkring Kr. f. Paralleller til vårt kar kjennes fra dansk område i 
yngre bronsealder. Her kan nevnes avfallsgroper i Gevninge, Sjælland, som er 
datert til periode IV (Jensen 1966:201 f). Slike kar skal også finnes i de senere 
perioder av bronsealderen og dessuten i eldste del av keltertiden. Becker 
(1961: 188, pl. 115-16) avbilder et gravfunn fra Asbo i Ribe. Her er en lignende 
kopp funnet sammen med en svanehalsnål, en øskenring av jern og et dobbelt
konisk leirkar. Karet fra grav 10 kan derved dateres tilbake til yngre bronsealder 
eller tidlig keltertid. 

På grunn av de få dateringsmulighetene som fantes på grunnlag av gjenstander, 
er kull fra ialt 10 graver blitt datert på Radiologisk Laboratorium. Resultatene er 
oppstilt i Fig. 12. 

3 graver er datert til tidlig keltertid, samtidig med den mest sannsynlige alder 
for leirkarene i gravene l og 10, og bekrefter derved denne brukstiden for endel 
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cm 

Fig. Il. Koppen i grav JO. Tegning: F. Hanssen-Bauer. 

av flatmarksgravene i begge områder hvor de er funnet. De tre keltertidsdate
ringene representerer både grav med leirkar dekket av helle (grav 2), grav med 
bålmørje og leirkarskår uten dekkhelle (grav 8) og grav markert med bautastein 
(grav 13). De tre hovedvarianter av flatmarksgraver er derved alle datert til 
keltertid. 

Det overraskende trekk ved C-14 resultatene var den klare overvekt på date
ringsresultat fra bronsealder. Som det framgår av Fig. 12, spenner dateringene 
fra 810 ± 80 f.Kr. til 1320 ± 100 f.Kr. 

De fem yngste av disse prøvene faller kronologisk innenfor rammen av yngre 
bronsealder og branngraver fra denne tid står ikke i motsetning til det generelle 
bilde vi har av gravskikken i denne del av bronsealderen. Alle disse gravene 
ligger tett sammen under haug 80 og 82, og da så mange som 5 prøver har gitt 
resultat med middelverdi innenfor vel 200 år, er det ikke rimelig å tvile på 
resultatene. Prøvematerialet er i alle tilfeller fra klart avgrensede groper som 
inneholdt rikelige mengder trekull. Bare en av gropene (grav 11) var dekket av 
heller og småsteinspakning, men ingen syntes å ha vært forstyrret etter anleggel
sestiden. Bjerk er i alle tilfelle prøvemateriale, så muligheten for bruk av virke 
som er eldre enn den statistiske usikkerhetsfaktor er ikke tilstede. 

De to eldste dateringene, Fig. 12, er begge fra graver under haug 38. Disse er 
fra overgangen mellom bronsealderens perioder I og Il og datering av branngra
ver såvidt tidlig, gjør at vi nøye må vurdere hvorvidt resultatet, på grunnlag av 
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Fig. 12. Diagram over resultat av JO C-14-dateringer fra flatmarksgraver og l fra ildsted 
I på Opstad. Dateringene er utregnet med 5570 år som halveringstid, og resultatene er 
ikke kalibrert. 

funnforhold, prøvetaking og selve prøvematerialet, er troverdig og om det kan 
aksepteres ut fra det vi ellers vet om bronsealderens gravskikk. Den eldste ( 1320 
± 100 f. Kr.) er fra grav 3, hvor et leirkar med brente bein og kull var dekket av 
en helle. Funnforholdene er entydige og slik at sannsynligheten for at prøven er 
samtidig med graven er høy (Waterbolk 1971: 16). Kullet er tatt mellom brente 
bein i toppen av leirkaret, trekullet må derfor ha tilhørt likbålet. Dekkhellen over 
graven godtgjør at graven ikke har vært forstyrret og innblanding av fremmed 
trekull kan ikke ha skjedd. 

Den andre graven (6) - brannflaket med grop i midten mellom de to små 
bautasteiner- var noe yngre, 1270 ± 60 f. Kr. Det daterte prøvemateriale er fra 
gropen som synes å ha ligget uforstyrret under brannflaket, og funnet sammen 
med brente bein. Sikkerheten for samtidighet med begravelsen skulle derved 
være god. 

Prøvematerialet består i begge tilfeller av furu, slik at det her er en mulighet 
for at prøvene kan være noe for gamle på grunn av gammelt virke. Men det 
faktum at vi har to nært beliggende gravanlegg med omtrent samme datering, 
gjør disse mer troverdige enn en enkeltstående prøve. 

Ved en betraktning av Fig. 12 hvor vi tar hensyn til prøvematerialets art, ville 
det kanskje være naturlig å regne de to eldste prøvene som for gamle, slik at det 
egentlig var ialt 7 prøver datert til tidlig yngre bronsealder. Vi må imidlertid ta 
hensyn til at nettopp disse to prøver er fra graver oppe på Raet, ca. 200 m fra 
den yngre gruppe og at det ikke er urimelig å tenke seg at det i området har vært 
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foretatt begravelser på flere steder til forskjellig tid. Vi har fra Gaustads grav
ning i 1962 kjennskap til noen graver under haug 34, men disse er dessverre 
udatert. 

Det synes heller ikke som om det øvrige materiale om bronsealderens grav
skikk står i motsetning til disse dateringene. Rett nok regner vi i Norge såvel 
som i Danmark, at den framherskende gravskikk i eldre bronsealder er ubrent 
begravelse. I Danmark kjennes dog et første lite innslag av brannbegravelser, 
ialt 30 (Brøndsted 1960, II:46) fra periode Il, ca. 1300-1100 f. Kr. for deretter å 
bli mer og mer vanlig. Av det øst-norske bronsealdermaterialet som med rime
lighet kan oppfattes som graver, tilhører 14 eldre bronsealder, 17 yngre bron
sealder. I eldre bronselalder er 4 av disse sikre branngraver: en fra periode Il og 
tre fra periode Ill. De øvrige er enten ubrente eller usikre. I yngre bronsealder 
kjennes bare branngraver. (Personlig meddelelse fra stud. mag. art. Ø. Johan
sen.) Omtrent det samme bilde av branngravskikkens spede begynnelse i periode 
Il får vi av eldre bronsealdermaterialet i Rogaland. Av ialt 51 graver er to 
branngraver fra periode Il og seks tilhører periode Ill (Møllerop 1963:28). De 
eldste C-14 dateringene fra Opstad faller derved samtidig med de tidligste brann
gravene med daterende oldsaker. 

Det synes etter dette rimelig å konkludere med at det på Opstadfeltets for
skjellige deler har vært foretatt begravelser i såvel eldre som yngre bronsealder. 
Som E. Johansen nylig (1976:67) har påpekt nettopp for dette området, er 
antallet synlige gravanlegg fra bronsealder så lite at bare en meget liten del av 
befolkningen kan ha vært begravet slik. Han antyder videre at svaret på proble
met må ligge i andre former for begravelse (op. cit:68). Ved hjelp av C-14 
dateringene har vi kommet på spor av hvorledes og hvor de fleste mennesker på 
den tiden må ha blitt begravet: i enkle branngroper, i noen tilfelle dekket med en 
helle og av og til er graven markert med en reist stein. Og mens de få som ble 
gravlagt i røyser ligger langt borte fra de områder hvor gårdene må ha ligget, 
finnes branngravene under flat mark i umiddelbar nærhet til områder hvor hus 
og åker må ha vært. 

HUS OG ÅKER 
I hvertfall har hus og åker ligget i området noe senere. Under haugene 79 og 

80 er funnet rester etter et langhus, samt ardfurer fra åkeren. 
Restene av huset består av ildsteder, leirgulv og stolpehull i et område på 18 x 

6 m, med lengderetning VNV-ØSØ (Fig. 13). Noen sikker avgrensning er ikke 
påvist hverken mot vest, hvor en vei går l m vest for de vestligste stopehull, 
eller mot øst hvor en mulig veggrille dog antyder at øst-veggen har ligget bare 
ca. 0.5-1 m lenger øst. Huset bør derfor ha vært i det minste 20m langt. Heller 
ikke langveggene mot nord og sør er sikkert påvist. I nordøst, jfr. Fig. 13, ble 
funnet 2 avlange grøfter som lå i husets lengderetning og som i øst buet mot sør. 
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Fig. 13. Plan over hustuft, jlat1jwrksgraver og ardfitrer under haugene 7Y og &J. 

Dette kan være veggrøfter. De ble funnet i en lengde på 4 m, men med en l m 
bred åpning mellom de to deler. Grøftene var inntil 0.3 m brede og 0.4 m dype. 
Inn mot åpningen hadde de sirkelformede utvidelser som kan antyde at det har 
stått stolper der. Dette understøttes av at i åpningens vest-side var grøften ca 8 
cm. dypere i det sirkelformete område enn lenger vest. 0,6 m lenger vest fantes 
en tilsvarende fordypning i grøften. I grøften øst for åpningen ble slike groper i 
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bunnen ikke påvist, men hele grøften var her langt dypere enn i den vestlige del. 
Tross meget nøye opprensing av undergrunnen kunne tilsvarende grøfter ikke 
konstateres andre steder i yttergrensen for området med leirgulv og stolpehull. 
Dersom grøftene representerer nordre langvegg og de to sørligst funnede stolpe
hull sørveggen, vil husets bredde ha vært vel 6 m. 

Sentralt i funn området lå to ildsteder. Ildsted I lå omgitt av leirflater bortsett 
fra i østkanten. Det var tilnærmet rektangulært, målte l ,4 x 0,6 m, var orientert 
VNV -ØSØ og bestod av 2 deler: l Ø-enden en noe uregelmessig avlang små
stein-ramme på 0,6 x 0,7 m omkring en 10 cm dyp grop med kull. Vest for denne 
var en brent leirflate med en rett avgrensing mot vest. Den målte i ytterkant 0,8 
x 0,6 m og var opptil 0,2 m tykk. Flaten var helt plan og avgrenset fra kullgropen 
med et par større stein. Tross at leiren var hardbrent og leirgulvet omkring var 
påvirket av varme i et 0,3 m bredt belte fantes det ikke kull på Ieirflaten. 

4,6 m ØSØ for, og i fortsettelsen av midtaksen for dette ildsted lå en samling 
heller med uregelmessig avgrensning. Samlingen målte 0,95 x 0,7 m. Omkring 
hellene var et større område med leirgulv og leiren mellom og like omkring 
hellene var brent. Selv om det ikke ble funnet trekull i forbindelse med hellene, 
må vi allikevel kunne gå ut fra at det også her har vært et ildsted (Il). 

På hver side av midtlinjen gjennom de to ildsteder kan det skilles ut en serie 

Fig. 14. Steinskoning for stolpe, Fig. 13 snitt T-U. Foto: T. Løken 1975. 
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med stolpehull. Avstanden til midtlinjen er fra l ,2 -l ,9 m. Stolpehullene var for 
det meste tydelig markert imot undergrunnen. Enkelte av stopene hadde hatt 
steinskoning, Fig. 14 og Fig. 8, snitt N-0 og T-U, men de fleste hadde vært så 
dypt nedgravd, inntil 0,55 m (snitt R-S), at ytterligere støtte ikke hadde vært 
påkrevet. Stolpehullenes tverrmål varierte fra underkant av 0,2 m (snitt V-W) til 
vel 0,3 m (snitt R-S). De fleste stopehullene hadde tilnærmet vertikale sider og 
avrundet eller flat bunn, mens 3 steinskodde stolpehull hadde mer skrånende 
sider og noe tilspisset bunn, som snitt T-U. 

På nord-siden var det 7 stolpehull/stolpehullsområder på en lengde av 15,2 m. 
Dette gir en gjennomsnittsavstand på 2,5 m. På sør-siden er det funnet 4 
stolpehull/områder med stolpehull over en lengde på 10,5 m. Siden avstanden 
mellom 2 av disse er hele 4,7 m er det sannsynlig at det må ha vært en stolpe 
imellom. Da vil gjennomsnittsavstanden bli vel 2,5 m. I vest-enden på nordsiden 
var det 2 stolpehull ca. l ,O m lenger mot nord, og disse kan også tilhøre denne 
indre rekken. Avstanden mellom stolpene i de to rekker varierer fra 2,5 m til 3,8 
m. 

Utenfor disse to rekker med stolpehull fantes det som nevnt 2 hull som lå 
l ,4-1 ,6 m sør for den sørlige rekken. Ved veien i nord-vest fantes også et 
stolpehull ca. l ,5 m nord for den indre rekken. Likeledes lå den mulige veggrøft 
ca. l, 7 m nord for nordre rekke. Nord og sør for disse mulige rester etter 
yttervegger er det ikke funnet stolpehull. Husets bredde skulle med stor sann
synlighet være de 6 meter som de omtalte stolpehull dekker. 

Som det fremgår av Fig. 13 er også leirflatene, som må tolkes som rester av et 
gulv, med en unntagelse bare funnet innenfor dette 6 m brede belte, og ikke 
lenger vest enn noe forbi det rektangulære ildsted (I). Det er rimelig å anta at 
denne delen med to ildsteder har vært beboelsesområde. Rundt ildsted I ble da 
også de største stykker av leirkar funnet, som eks. Fig. 15. Den vestligste delen 
av huset kan ha tjent som fjøs, ned det er ingen positive belegg for en todeling av 
funksjoner i huset ut over mangelen på leirgulvrester i den vestlige delen. 

Leirkar-restene som er funnet over gulvlaget kan ikke gi noen datering av 
huset, da de består av grov husgerådkeramikk som Fig. 15. Derimot er det datert 
en kullprøve fra kullgropen i ildsted I. Prøven ble tatt i nedre halvdel av gropen 
slik at forurensing ikke skulle være mulig. Det var rikelig prøvemateriale i store 
faste biter. Det daterte materiale er av or, slik at det ikke foreligger noen 
mulighet for gammelt trevirke. Dateringen ble 2370 ± 60 år før nåtid, dvs. 420 ± 
60 f. Kr. (jfr. Fig. 12). Huset er derved fra samme periode, eldste del av 
keltertiden, som 3 av gravene i samme område, men disse trenger dog ikke å 
være samtidige med husets brukstid. I hvertfall må bautasteinsgraven 13 være 
yngre da denne lå midt inne i tuftas vest-del. C-14 dateringen, til 380 ± 60 f. Kr. 
(Fig. 12) antyder da også dette. Da det daterte prøvemateriale er eik er det en 
viss mulighet for at dateringsresultatet er eldre enn gravens virkelige alder. 
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cm 
Fig. 15. Del av leirkar, funnet like sør for ildsted I. Tegning: F. Hanssen-Bauer. 

To flatmarksgraver, 8 og 9, inne i tufta har begge dateringsresultat som er 
eldre enn denne tufta: 500 ± 70 f. Kr. for grav 8 og 810 ± 80 f. Kr. for grav 9. 
Bautasteinsgraven 11 ligger noe nord for tufta og er også eldre enn denne, 1000 
± 90 f. Kr., mens grav 12, etter beliggenheten bør være yngre, ikke er datert. 

Det nærmeste parallellmateriale til hustuften, både i form, tid og rom er fra 
Jylland. Her kjennes fra samme tid og ned gjennom keltertid og eldre romertid et 
stort antall hus hvor det inngår de konstruktive trekk som er belagt på Opstad: 2 
indre stolperekker, leirgulv med ildsteder i en del av huset, stolper i yttervegge
ne ofte i sammenheng med en veggrøft. Husene pleier også å være orientert på 
samme måte, f. eks. Østerbølle og Ginderupboplassene ( Brøndsted 1960:110 f), 
men som regel er boligdelen i V-enden. Dimensjonene på Opstadhuset synes å 
være noe større enn gjennomsnittet for keltertidshusene i Jylland, men det finnes 
hus av samme størrelse (Becker 1972:12, Hveiss 1976: 10) og fra yngre bronseal
der kjennes langhus, med indre stolperekker, som er opptil 33 x 8 m (Becker 
1972: 15 f). 
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På grunnlag av de kraftige indre stolperekkene kan vi regne med at taket har 
vært båret av disse og at ytterveggene har hatt en relativt lett konstruksjon, 
enten som leirklinte flettverksvegger som i Danmark eller trepanel som vi 
kjenner det fra enkelte SV-norske hus fra romertid-folkevandringstid. 

Hovedprinsippet i huskonstruksjonen kan ha vært som disse senere norske 
hus, men Opstad-huset har naturlig nok ikke de store steinveggene ytterst. 

Vest for ildsted I ble det funnet to steinlegninger, se Fig. 13. Begge lå i 
området mellom indre stolperekke og yttervegg, den ene mot sør og den andre 
mot nord. Det er mulig at steinlegningene markerer to innganger til huset, og at 
disse er blitt steinsatt for å unngå for stor slitasje i gulvet. Hvis vi ser på de jyske 
husene har mange to innganger, oftest hellelagt som for eksempel husene C og F 
på Skjørbæk hede (Hatt 1938:132, 135). Inngangene er plassert i skillet mellom 
bolig og fjøsdel. De to steinlegningene kan derved være en ytterligere indikasjon 
på et todelt hus med fjøs i vestenden. I tillegg kan huset ha hatt en inngang mot 
N helt i østenden i åpningen mellom de to antatte veggrøfter. I området N for 
denne åpningen ble funnet to groper med skjørbrente stein, kull og leirkarskår, 
Fig. 8 snitt Ø-Å og AA-BB, samt flere groper med kull som eneste innhold. Vi 
kan derved tenke oss at endel koke-aktiviteter har foregått utenfor denne døråp
ning. 

Nord for huset, under haug 79, se Fig. 13, ble det også funnet endel ardspor. 
Disse ble bare funnet under den nordlige del av haug 79 og de fleste stopper 4-5 
m fra husets nordvegg; de er ikke i det område hvor kokegropene ble funnet i 
husets øst-ende. Det er derfor mulig at ardingen har blitt bestemt av husets 
plassering. Det kan ikke være en rituell pløying som har vært foretatt, selv om 
slike nå er positivt belagt i Danmark (Wiell: 1975:91 f), da bevaringsforholdene i 
sør-delen av haug 79 var like bra som i nord. Sør-delen ble gravet sist slik at vi 
under gravningen var særlig oppmerksomme på muligheten for ardspor. 

Selv om det ikke er mulig å datere sikkert hus og åker til samme tid er det 

Fig. 16. Halvdelen av en ryggtappsigd. Funnet kulturfag nord for tufta, Fig. 13. 
Tegning: F. Hanssen-Bauer. 

m 
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ingen urimelighet i å anta at dette er tilfelle. I det gamle matjordlaget ble det like 
øst for haug 80 B, mellom huset og åkeren funnet vel halvdelen av en ryggtapp
sigd, Fig. 16. 

Disse er i Danmark funnet i mange urne graver fra yngre bronsealder, likeledes 
i depotfunn (Broholm 1944:76) og i svenske funn fra 4 og 5 periode (Montelius 
1917:47). I Norge kjennes bare et eksemplar til fra Aske, Brunlanes i Vestfold, 
funnet i et leirkar sammen med brente bein og ildskadete gjenstander av jern og 
bronse (C 17356-60). Graven må dateres til tidligste del av keltertiden på grunn
lag av en stangnål med flatt hode og en krøllnål av jern med bøy like under 
hodet. Det kan bemerkes her at Hinsch's datering av denne grav til seneste del 
av keltertiden ikke har riktighet. Det han mener er en fibula av sen keltertidsty
pe (Hinsch 1953:64) er den omtalte krøllnål. Dette fremgår både av katalogise
ringen av funnet (Ab 1893 s 100) og av Scheteligs behandling (1913: 119 f). 
Dateringen av Aske-funnet til tidligste keltertid betyr at ryggtappsigdene går ned 
i denne tiden. Det er derved mulig at sigden fra Opstad er samtidig med 
bosetningen i huset og har vært brukt til å slå korn på den åkeren som har ligget 
nord for huset. 

Vi kan slå fast at det i tidlig keltertid har vært en bosetningsform på Opstad 
med stolpebårete hus av en såvidt komplisert konstruksjon og permanent ka
rakter at folkene som bygde det må ha hatt forventning om å kunne bo i en 
lengre periode på stedet. Omkring bostedet, tildels tett ved har det vært åkre 
bearbeidet med ard. Erhvervet har nok også vært basert på fehold. De døde er 
trolig blitt begravet nær opp til bostedet, det finnes i hvert fall arkeologisk sett 
samtidige graver på boplassområdet og på Raet knapt 200 m mot nord. 

Dette faktum, at gård og grav synes å ha en nær romlig sammenheng i tidlig 
keltertid, må føre til en drøfting av når en slik sammenheng kan ha oppstått, for 
derved å få en forståelse for hvilken bakgrunn bronsealdergravene har. Vi har 
tidligere vist at brannbegravelse under flat mark og markert med bautasteiner 
har vært foretatt i området både i tidlig yngre bronsealder og trolig også i midten 
av eldre bronsealder. Da bare svært små deler av gravfeltet er undersøkt, kan vi 
regne med at antallet slike begravelser er langt større. Vi kjenner ihvertfall små 
bautasteiner fra flere områder av gravfeltet (ifølge registreringsrapport for Øko
nomisk Kartverk v/konservator E. Skjelsvik). Selv om det her framlagte grav
materiale har 3 lakuner hver på flere hundre år hvor vi ikke kjenner til begravel
ser (Fig. 12), kan dette skyldes at andre områder innen feltet da har vært brukt. 
Det er derfor min vurdering at sydsiden av Raet på Opstad med sletten nedenfor 
har vært kontinuerlig i bruk som gravområde fra eldre bronsealder og til kristen
dommen ble innført. 

Dette trenger selvsagt ikke å bety at det har vært bosetning i området i like 
lang tid. Flere forhold antyder likevel dette. 

Pollenanalyse fra Haraldstad-myra som ligger på Opstad-gårdens område, 
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bare vel 0,5 km fra gravfeltet, viser at både februk og åkerbruk har vært drevet 
kontinuerlig siden bondens erhverv ble introdusert i området i begynnelsen av 
yngre steinalder. 

Johansens (1976:53) behandling av yngre steinalders funnmateriale fra Tune 
viser at de største og beste gårdene i bygda merker seg ut med mange funn alt i 
denne perioden. Og her er Opstad blant de fremste. Det er gjort funn av 2 
gjenstander fra tidlig-neoliticum, men det er særlig yngre steinalders siste pe
riode som markerer seg, med ialt 11 funn, derav 4 flintsigder. Alle gjenstandene 
er funnet i området like sør for gravfeltet. Funnområdet er topografisk klart 
avgrenset av dype bekkedaler til både Grålum i øst og Vister i vest, se Fig. l. Da 
disse andre områdene også er godt belagt med funn fra yngre steinalder må 
funnene på Opstad ha sin bakgrunn i en bosetning innen denne topografiske 
enhet. De senneolitiske funnene kan være fra et boplassområde for en jord
bruksbefolkning. Lignende samtidige boplasser må i så fall ha eksistert på de 
fleste gode sentrale gårdene i området omkring. 

Funnene kan imidlertid også representere enkle ubrente graver under flat 
mark. På grunn av slike gravanleggs utforming er det bare i heldige tilfelle vi får 
tilstrekkelige opplysninger til sikkert å kunne dokumentere funnene som graver. 
Siden noen få er kjent i Østfold både fra mellomneoliticum (Mikkelsen 1974: 128) 
og senneoliticum (Gjessing 1945:434) vet vi at slike begravelser har vært foretatt 
i nærheten av Opstad på den tid da de fleste steinaldersakene der er kommet i 
jorda. 

Konsentrasjonen av funnene kan tyde på at gjenstandene er fra graver. Hadde 
de vært tapt ved tilfeldigheter, skulle vi vente å finne dem over hele Opstadom
rådet. Dette fordi hele området må ha vært utnyttet av den tids bondebefolkning 
med den ekstensive bruksform de trolig har hatt. Sigdene kan nok, som Johan
sen (1976:54) hevder, vitne om at en åker har vært i nærheten, men de kan også 
være lagt med som gravgaver. Disse yngre steinaldersfunnene kan altså være fra 
forløpere til bronsealdersgravene på Raet. 

De samme områdene som markerer seg ved mange yngre steinaldersfunn, er 
de områdene hvor de eldste og største gravfeltene finnes i fra jernalderen. I 
jernalderen, og så tidlig som i eldste del av keltertiden på Opstad, kan det ikke 
være tvil om at gård og gravfelt har ligget tett sammen, helst slik at en kan se fra 
gården til gravplassen (Johansen 1976:84). 

Magnus og Myhre (1976: 188) har for Jærområdet hevdet av gravfunnene alt fra 
eldre bronsealder synes å samle seg om bestemte steder som ligger med en så 
stor og jevn avstand til hverandre, at de trolig er sentralområde i en driftsenhets 
landområde. Jordbruket har vært ekstensivt drevet, ved at den enkelte åker ble 
dyrket til jorda var utpint. Deretter ble ny jord tatt i bruk og slik fortsatte det i et 
rotasjonsystem innen enhetens område, hvor de gamle åkre ble tatt opp når de 
hadde ligget brakk tilstrekkelig lenge. Boplassen ble trolig flyttet med dersom 
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det ble for lang vei til åkrene. Selv om folk med mellomrom har flyttet rundt på 
sitt .område, var ikke dette større enn at de kan ha hatt bare et bestemt sted å 
gravlegge de døde. 

Når det, etter min vurdering, er sannsynlig at det er foretatt begravelser 
kontinuerlig på gravfeltet på Opstad fra eldre bronsealder av, og vi vet at folk 
har bodd i solide hus i tidlig keltertid, så skulle det ikke være noe i veien for å 
ov,erføre denne modellen for hvordan samfunnet i bronsealderen var organisert 
og matproduksjonen drevet, fra et godt jordbruksområde Jæren :. til et like bra 
område - ytre Østfold. Det er kanskje dristig å slutte fra Opstad til hele ytre 
Østfold, men i et så åpent landskap kan en vanskelig tenke seg store variasjoner 
innen de. sentrale områdene. Mangelen på graver fra bronsealder andre steder 
skyldes nok få nye undersøkelser og enkel gravskikk. I hvertfall på et stort 
gravfelt til, Hunn i Borge, ,vet vi at eldste begravelse går tilbake til tidlig yngre 
bronsealder (C 33264). 

Slik som funnene fra yngre steinalder, og især sen-neoliticum, fordeler seg, er 
det fristende å antyde at denne inndelingen av landområdet i territorier for hver 
driftsenhet kan gå så langt tilbake. Nøye gjennomgang av det foreliggende 
materiale og helst nytt materiale som eventuelt kan klarlegge hva løsfunnene 
representerer innen hvert av de sentrale gårds områdene, er nødvendig for at 
denne skisse kan ta form av en hypotese .. 

Som konklusjon kan det fremheves at en gravning som ble gjennomført på 
grunn av veiutvidelse og at utvalg av gravningsobjekter derfor ikke ble styrt av 
ønske om å belyse bestemte problemer, ikke bare har gitt kunnskap om gravs
kikken på Opstad, men også har gitt oss et innblikk i boligformen i området i 
keltertiden. Med dette som grunnlag har vi fått mulighet for å antyde en modell 
for hvordan bosetningen har vært og når en slik bosetning kan ha sin begynnel
se. 

Su1n1nary 

In 1974-1976, sixteen grave mounds at Opstad in Tune, one of the largest burial 
sites in the county of Østfold, were investigated (fig. 1). The finds comprise not 
only the primary burials in the mounds, but also earlier burials under level 
ground and monolith burials, as well as the remains of a house-site, with fields 
nearby. 

Several of the mounds of the Ra (Nos. 35, 36, 37, 38) can ble dated to the 
early Roman Iron Age or the first years of the late Roman Iron Age. These 
mounds are in the form of low and wide. sto ne cairns, more than 14 m in 
diameter and less than one metre high; many of them are raised above an 
inhumation burial dug down into the ground (figs. 2 and 3). 
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The mounds on the plain below (Nos. 156, 79-84) are smaller in diameter 
(6-11 m), higher, and made from earth. Several of them have a monolith, a 
surrounding ditch, or a rounded stone from the beach placed on top. Some of 
the burials in these smaller mounds are inhumation graves dug down into the 
sub-soil (fig. 5), with a clay vessel (fig. 6) as the only grave furniture; others, 
represented by cremation patches or cremation pits, have more grave furniture, 
including a bronze brooch (fig. 7), a bronze pin, glass beads and spindle whorls. 
The se mounds date from the late fourth and from the fifth century. 

A comparison with the other material from Opstad would seem to show that 
the oldest mounds are those on the Ra in the north; the farther south we 
proceed, the more recent are the mounds. 

Cremation bu ri als under leve/ ground, and monolith burials. 

Sixteen such burials were found under mounds 38 and 79-82. They varied 
somewhat in form, see figs. 8 and 9. In only two cases (figs. 10 and 11) could the 
burials be dated by the pottery they contained, to the early Celtic Age. Ten of 
the graves have been radio-carbon dated, see fig. 12. Surprisingly many of these 
date from the middle of the early Bronze Age and the beginning of the late 
bronze Age. As only fairly small areas have been investigated, the apparent 
lacunae in the use of the cemetery may in fact be due to other parts of the site 
having been in use during certain periods. The small number of discernible 
burials from the Bronze Age rna y be explained by the custom of plain cremation 
burial ha ving continued unchanged from the earl y Bronze Age onwards. 

House and fields. 

Under mounds 79 and 80, fig. 13 the remains of a long house, at least 18 m long 
and 6 m wide, and orientated WNW-ESE, were found. This house had two 
interior rows of posts to support the ro of, figs. 8 and 13, and light external walls, 
probably dug down into the ground. The clay floor in the eastern part of the 
house had two hearths, while the two paved entrances were in the western part, 
which had an earthen floor. Some pottery was found near hearth I, see fig. 15. 
As a result of a radio-carbon analysis of material from hearth I, the house may 
be dated to the beginning of the Celtic Age, see fig. 12. 

Remains of a field c ame to light north of the house, under mound 79. It was 
represented by traces of furrows in the sub-soil, made by a primitive plough, 
fig. 13. A bronze sickle, fig. 16, possibly contemporary with the house, was 
found between the house-site and the field. 

The author concludes by suggesting that these finds may perhaps be interpre
ted to show that the topographically restricted area of Opstad may have formed 
the territroy of an agricultural group since the late Neolithic Age, and that the 
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people living here had a permanent cemetery from the Bronze Age onwards. 
This conclusion is based on the following factors: settlement sites and burial 
sites were closely connected during the Celtic Age, the cemetery would seem to 
have been in continuous use from the early Bronze Age onwards, and Opstad, 
as well as all other similar farms within this rural district, has yielded a great 
num ber of late N eolithic fin ds. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 23/11-1976- 23/11-1977 

og regnskap pr. 31/10-1976 

A. Styre- og representantskapsmøte kl. 18°0 i Foredragssalen, Norsk Folkemu
seum, Bygdøy- Oslo. 

Til stede var: Preses, Knut E. Henriksen; generalsekretær, Sverre Marstran
der; Visepreses, Arne I. Hoem. 

Andre styremedlemmer: Johan Bakken, Laila Drage, Cecilie Mathiesen og 
Peder Nord by. 

Som representantskapsmedlemmer møtte Nanna Henriksen, Ida Fuglesang og 
Richard Fuglesang. 

Sekretær: Berit Didriksen. 
l. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått og besluttet 

forelagt generalforsamlingen. 
2. Av styremedlemmer og suppleanter på valg ønsket Gerd Hennum ikke gjen

valg. Forslag til ny suppleant: Rolf Eckhoff. 
Erling Johansen, Peder Nordby og Tor Moursund hadde erklært seg villige til 
å motta gjenvalg. 

3. Forslag til nye vedtekter var sendt til medlemmene sammen med innkalling til 
generalforsamling. Forslaget ble gjennomgått, og det ble gjort noen små 
forandringer . 

B. Generalforsamling ble holdt samme sted kl. 19°0 • 

Til stede var ca. 125 medlemmer. 
Etter et kort tilbakeblikk på Norsk Arkeologisk Selskaps historie ønsket 

preses velkommen til Selskapets 40. årsmøte. 
l. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått og godkjent av 

generalforsamlingen. 
Styret ble gitt ansvarsfrihet. 

2. Valg på styremedlemmer og suppleanter. 
Styremedlemmene Erling Johansen og Peder Nordby, samt suppleant Tor 
Moursund ble gjenvalgt. 
Suppleant Gerd Hennum ønsket ikke gjenvalg. I stedet ble valgt: Rolf Eck
hoff, Oslo. 
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3. Styrets forslag til nye vedtekter - med små forandringer gjort på represen
tantskapsmøtet - ble vedtatt av generalforsamlingen og gjelder fra 23. no
vember 1976. 
Ingen kontingentforandring for 1977. 

4. Direktør Richard Fuglesang foreslo at nye medlemmer skulle betale en ekstra 
innmeldingskontingent i tillegg til første års kontingent. Førstekonservator 
Arne Emil Christensen uttalte seg sterkt imot forslaget, og man besluttet at 
styret skulle behandle saken og evt. ta spørsmålet opp på neste generalfor
samling. 

5. Aftenens foredragsholder var førstekonservator Arne Skjølsvold, som fortalte 
om sine undersøkelser av Slettabøboplassen i Rogaland. 
Professor Mars tran der takket hjertelig på medlemmenes vegne. Arne Skjøls
vold har tidligere skrevet om Slettabøboplassen i Viking 1972; men det rike 
billedmaterialet som ble vist sammen med foredraget, ga tilhørerne et langt 
bedre inntrykk av undersøkelsene og det man kunne lære av dem. 

Til å underte~ne protokollen ble oppnevnt: Ruth Hauer og Louise Bohr Nilsen. 

C. Etter generalforsamlingen gikk medlemmene over til Vikingskipshuset hvor 
det var duket til hyggelig samvær. 

Utenfor ble man hilst velkommen av fakler som lyste i vinterkvelden - inne 
med et glass sherry, før man gikk til bords. 

Samtalen gikk livlig mellom gamle og nye venner, og det ble holdt taler. 
Sverre Marstrander fortalte om Selskapets «forhistorie og tidlige historie», Knut 
E. Henriksen trakk frem enkelte personer som hadde hatt stor betydning for 
Selskapet, og han minnet om Reisestipendiefondet. 

Reisestipend for 1976 var tildelt Helge Braathen og Per Oscar Nybruget. 
Helge Braathen takket på vegne av stipendiatene. Nanna Lynneberg fra Reise
trafikkforeningen rettet en takk til arkeologene (Oldsaksamlingen) for godt sam
arbeide gjennom mange år. 

Møtet var slutt ca. kl. 23. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråds tilskudd til Viking 1977 ble inn
betalt 19/1-1977 med Kr. /6.000.-. 

Til Viking 1978 har forskningsrådet bevilget Kr. /8.000.-. 
I samarbeide med Det Norske Geografiske Selskab ble det 30/3-77 arrangert 

en foredragsaften i Universitetets Aula, Oslo; hvor Mr. Alan Small fra Univer
sity of Dundee, Skotland, redegjorde for «The Viking Settlement». 17/10-77 
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innbød Norsk Arkeologisk Selskap, Norsk Numismatisk Forening, Universite
tets Myntkabinett og Universitetets Oldsaksamling alle interesserte til å høre 
professor Michael Dolley, professor i historisk numismatikk ved University of 
Belfast, Irland, fortelle om «Norwegian Contacts with the Anglo-Celtic Isles in 
the Viking Period» (Historisk Museum, Oslo). Begge foredragene var meget 
interessante og ble ledsaget av lysbilder. 

I pinsen dro ca. 50 av medlemmene på ekskursjon i Trøndelag. Se referat 
nedenfor. 

Av Norsk Arkeologisk Selskaps Fond er i 1977 utdelt Kr. 1.500.- til 
undersøkelser langs Tistedalsvassdraget v/stud. mag. art. Inge Lindblom, og 
Kr. 5.000.- til Klåstadskipets restaurering v/førstekonservator Arne Emil Chri
stensen. Til Klåstadskipet har Selskapet også formidlet Kr. 5.000.- fra Christia
nia Bank & Kreditkasse, Oslo, og Kr. 1.500.- fra Vestfoldbanken, Tønsberg. 

Det var 6 magistergrads-studenter som søkte om reisestipend for 1977, og 
følgende tildeling er foretatt: 
Kr. 1.000 til Gerd Bolstad, Bergen, 
Kr. 1.000 til Guro Fredriksen, Oslo, 
Kr. 1.000 til Ellen Høigård Hofseth, Oslo. 

Selskapet hadde pr. 23/11-77 1165 medlemmer 
Styret har i året hatt 2 ordinære møter, og sammensetningen har vært som 

følger: 
Preses: 
Generalsekretær: 
Visepreses: 
Styremedlemmer: 

Suppleanter: 

Redaksjonssekretær: 
Revisor: 
Sekretær: 

Pinsetur til Trøndelag 

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 Nord by, Sarpsborg 
Siv. ing. Johan Bakken, Skien, 
Spesiallærer Laila Drage, Bærum, 
Disponent Rolf Eckhoff, Oslo, 
Bankdirektør Tor Moursund, Oslo, 
Førstekonservator Arne Skjølsvold, Oslo, 
H.r.adv. Kr. A. Arnesen, Oslo 
Berit Didriksen, Oslo. 

Ekskursjonen var lagt opp i samarbeide med D.K.N.V.S. i Trondheim 
v/førstekonservator Kristen Møllenhus og Bennet Reisebureau A/S . 
. · Arkeologiske ledere var professor Sverre Marstrander, Oslo, og førstekonser

vator Kristen Møllenhus, Trondheim. 
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Lørdag 28/5-77: 50 av selskapets medlemmer møttes på Esso Taverna, Vær
nes. De fleste var kommet med fly fra Oslo. Etter en meget god frokost begynte 
vår busstur i Trøndelag. Trøndelag betyr trøndernes lovområde og besto i 
gammel tid av 8 fylker. Marstrander orienterte mens vi passerte bl.a Værnes 
kirke (fra ca. år 1100 med en praktfull utskåret kirkestol som i lang tid var i 
Nordiska Museet i Stockholm, men som etter Jon Leirfalls initiativ kom tilbake i 
1960), Olav Elgelbrektsons festning Steinviksholm og Skogn kirke med den store 
gravhaugen like ved. Stedet hvor Munkeby kloster lå, ble også påvist. 

Stiklestad kirke (fra ca. 1130) er en valfartskirke bygget på slagstedet hvor 
Olav Haraldssøn falt. Marstrander og Møllenhus fortalte om kirkens eksteriør og 
historie. Inne i kirken ble vi vist omkring av formannen i menighetsrådet. I koret 
er veggmalerier utført til Olavsjubileet i 1930 av Alf Rolfsen. Kirkens gamle 
døpefat og dåpskanne er i Nordiska Museet; men det er mulig at disse kleno
diene kan bli tilbakeført. Like ved kirken ligger friluftsteateret hvor Olav Gul
vågs «Olavs-spe!» blir oppført hver Olsok. 

Nord for Steinkjer ligger Egge gård, hvor Kalv Arnesson bodde. Her er et av 
de største gravfeltene i Inntrøndelag med bl.a. svære brolagte steinringer fra 
eldre jernalder. Feltet har vært i bruk helt ned i vikingtid. Møllenhus fortalte om 
utgravningsarbeidet og de funn som var gjort. Systematiske utgravninger ble 
foretatt 1959-1962. Branngraver med våpen viste import fra romerske provinser. 
Det største funnet inneholdt en provinsialromersk bronsekjel (ca. 200 e.Kr.), 2 
gullringer, et våpensett med skjoldbule, sverd og 2 spydspisser; videre 4 bjør
neklør. 

I Steinkjer ligger den første steinalderboplassen som ble funnet i Trøndelag. 
Vi spiste lunsj på Grand Hotel i Steinkjer, og ved kaffen fikk vi en god og 

humørfylt orientering om Trøndelag av idag ved adv. Per Odd Schiefloe 
(Steinkjer). 

Så gikk turen til Holtås helleristningsfelt i Skogn fra ca. 2000f.Kr. med til dels 
skjematisk utførte veideristninger ved vegskjæringen, og til det fine Leirfallfeltet 
i Hegra. Jon Leirfall satte i begynnelsen av 1960-årene i gang dugnad her for å få 
avdekket feltet, som har ca. 600 figurer fra bronsealder. Her er skarpe, godt 
bevarte fremstillinger av mennesker (i et tilfelle i prosesjon), fotsåler, rytter
figurer, solfigurer, spiraler, sirkler, meanderbord og mange skip. 

Våre arkeologer orienterte om helleristningene. 
V æret ble etterhvert temmelig ruskete, og det var godt å komme inn til 

Trondheim og våre gode værelser på Britannia Hotel. Kl. 20°0 var det festmid
dag med stor stemning, og senere fikk vi kåseri om Trøndelags forhistorie 
v/Mars tran der. 

Søndag 29/5-1977: l. pinsedags ekskursjon gikk med båt til Vannvikan og 
buss til Ørlandet med Austråtborgen som hovedmål. Undervegs stoppet vi ved 
gravhaugen «Opphaug» hvor vi fikk en orientering ved Møllenhus. 
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Austråt er nevnt første gang i 979 (Skjegge Asbjørnson) og var i middelalderen 
sete for mektige høvdingetter. 

Den tidligere trebygning ble 1654-56 erstattet av en steinbygget borg med en 
øvre og en nedre borg-gård, hvor den gamle kirken fra 1200-årene inngikk som 
en del av hovedbygningen. Byggherre var Ove Bjelke, som også lot oppføre en 
pyramide til minne om gårdens forrige eier, svigermoren Inger Ottes datter Rø
mer («til Østeråt» ). Inspektør Britt Skogen viste oss rundt i borgen, fortalte og 
forklarte om stedets arkitektur- om branner og restaureringer- om menneskene 
som hadde bodd der. Hoved portalen er av kleberstein med innhugne våpen
skjold, som viser Ove Bjelkes aner, og svalgangene på sidefløyene har utskårne 
trefigurer (karyatider) som forestiller de dårlige og de kloke jomfruer. Hoved
inngangen har fine smijerns-rekkverk og monogrammer. Riddersalen har renes
sanse-inventar og i underetasjen er borgkapellet med meget gammelt kirkein
ventar bl.a. en madonna fra ca. 1220, en Olavsfigur fra ca. 1350, Johannesfigur 
fra 14. årh. og Ove Bjelkes alterbok fra 1660. 

Ved den siste store brannen i 1916 ble det meste av inventaret i kapellet 
reddet av naboene. Borgen var ferdigrestaurert i 1956 og ble overlevert til staten 
i 1961. V ed vigselen av det nyrestaurerte kapellet bar biskop Fjellbu messeha
gelen som i sin tid ble bekostet av Ove Bjelke. I krypten så vi bl.a. eiketreski
stene med Ove Bjelke og hans 3 koner. Disse ble i forrige århundre fjernet fra 
krypten og satt ned på Ørlandet kirkegård; men ble tatt opp og ført tilbake til 
borg-kapellet i 1928. 

Etter omvisningen serverte Britt Skogen kaffe, og vi spiste våre medbragte 
lunsjpakker. 

Tross glatt føre etter sludd- og regnbyger kom de fleste av deltakerne opp på 
bygdeborgen « Borgklinten». Sverre Mars tran der fortalte at ildslagnings-stein fra 
folkevandringstid, funnet i nærheten, ga datering av bygdeborgen. Borgen ligger 
ved ferdselsvegen mellom Ørlandet og Bjugn og gir oversikt over hele Ørlandet 
med Austråt. 

På hjemvegen gjorde vi et kort opphold ved Rein Kloster, som nå eies av 
familien Hornemann, og Rein kirke (gjenreisningen bekostet av Johan Bojer). 

Retur til Trondheim for middag og overnatting. 
Mandag 30/5-77: Siste dag ble benyttet til å bese Trondheim by. Møllenhus 

viste rundt i D.K.N. V .S museum, antikvarisk avdeling, hvor vi bl.a så et 
brodert billedteppe fra Høyland kirke i Namdalen (Jfr.»Bayeux), og «Ove Bjel
kes messehagl.» 

I Trondheim sentrum foregår meget interessante middelalderutgravninger. Ut
gravningsleder Erik Jondell viste rundt på de forskjellige feltene og fortalte både 
om det som var gjort og om planene for det videre arbeidet. Vi fikk også se 
endel av de funnene som var gjort. 

Kristen Møllenhus og Erik Jon dell ble hjertelig takket før siste post på pro-
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grammet: omvisning i Trondheims Domkirke ved en meget dyktig lokal guide. 
Resten av dagen var til egen disposisjon før hjemreise. 
Ekskursjonen fikk fyldig omtale i Adresseavisen og Trønder-Avisa. 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP- REGNSKAP pr. 31/10-1976 

Utgifter: 
Administrasjon ................. kr. 28.213,-
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.088,
Provisjon, foliokonto . . . . . . . . . . . » 333,
Betalt vedr. Viking 1975 . . . . . . . . » 1.850,
Balanse 1/11-75- 31/10-76 . . . . . . » 7.475,-

kr. 41.959,-

Inntekter 
Kontigenter .................. . 
Salg ......................... . 
Renter, 12 mnd.kto. kr. 3.214,
- ovf. Stipendfond » 870,-

Aktiva: Passiva: 

kr. 34.845,
» 4.770,-

» 2.344,-

kr. 41.959,-

Kasse ......................... kr. 248,- Stipendiefond ..................... kr. 14.150,-
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.103,- Viking 1975 og 1976, bidrag N.A.V.F » 26.500,-
Bankinnskudd D.n.C. . . . . . . . . . . . » 75.916,- Disposisjonsfond: 

Pr. l /11-197 5 kr. 3 O. 14 2,-
Balanse 1975-1976 » 7.475- » 37.617,-

kr. 78.267,- kr. 78.267,-

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAPS FOND- REGNSKAP pr. 31/10-1976 

Utgifter: 
Kurstap ....................... kr. 
Forvaltningsgebyr .............. » 

Stønad til arkeologisk undersøkelse » 

Stønad Nicolay, M. A. nr. 1976 . » 

Fondsøkning 1/11-75- 31/10-76 . » 

620,-
293,-

2.000,-
300,-

7.887-

kr. 11.100,-

Aktiva: 
Panteobligasjoner l. prioritet ... kr. 105.850,-
Bankinnskudd i D.n.C. . ....... » 15.997,-

kr. 121.847,-

Inntekter: 
Renter ........................... kr. 7.900,-
Livsvarige medlemskap ............ » 3.200,-

Passiva: 
Fond pr. 1/11-75 
Fondsøkning 

kr. 113.960,-
» 7.887,-

kr. 11.100,-

kr. 121.847,

kr. 121.847,-

Oslo, 31. oktober 1976 
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REVISJONSBERETNING 

Jeg har revidert selskapets regnskap for perioden l/ 11 1975 til 31/ lO 1976. 
Som det fremgår av årsberetningen, har forsinkelsen med å utgi Viking 1975 

ført til at verken inntekts- eller utgiftssiden i regnskapet er blitt representativt for 
selskapets virksomhet. Derfor kan det ikke uten videre foretas noen sammenlig
ning med tidligere års regnskap. Forutsatt at utgivelsen sammen med en fornyet 
purring, fører til innbetaling av kontingent og salgsinntekter m.v. til et beløp av 
ca. kr. 30.000.-, vil regnskapet i virkeligheten ende uten nevneverdig under
skudd. Det er rimelig grunn til å tro at det blir tilfelle. 

Jeg har kontrollert postgiro- og bankkonti både for selskapet og for fondet. 
Fondets ihendehaverobligasjoner er i årets løp solgt og erstattet med l. prioritets 
pantobligasjon som gir vesentlig bedre avkastning. Verdipapirene beror i for
valtningsdepot i Den norske Creditbank. 

Jeg anbefaler at regnskapet godkjennes, og at styret meddeles ansvarsfrihet. 

Oslo, den 5. november 1976. 

Kr. A. Arnesen. 

VEDTEKTER FOR NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

§ l 
Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å støtte det arkeologiske arbeid i 

Norge. Selskapets arbeidsfelt er forhistorie og middelalder. Selskapet utgir år
boken «Viking». 

§ 2 
Selskapet ledes av et styre bestående av preses og 4 medlemmer med 4 

varamenn. Det er beslutningsdyktig når minst 3 av disse er til stede. 
Over forhandlingene føres protokoll, og fullstendig utskrift av denne sendes 

styrets medlemmer og varamenn etter hvert møte. 
Styret ansetter sekretær, som samtidig er Selskapets kasserer. 

§ 3 
Generalforsamlingen er Selskapets øverste myndighet. Den holdes så vidt 

mulig på Selskapets stiftelsesdag den 23. november. 
Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers varsel, og saker som medlem

mene ønsker behandlet, må være styret i hende innen l. oktober. 
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Generalforsamlingen skal: 

a) Behandle revidert regnskap og styrets beretning. 
b) V eige preses og styremedlemmer med varamenn, som alle velges for to år. 

Gjenvalg kan finne sted. Preses velges ved særskilt valg. Hvert år velges to 
styremedlemmer og to varamenn. Styret velger innen sin midte visepreses. 

c) Velge en generalsekretær, som velges for to år ad gangen. Generalsekretæren 
deltar i styrets møter og er sammen med preses Selskapets daglige ledelse. 

d) Velge revisor. 
e) Fastsette kontingenten som kan graderes for forskjellige medlemsgrupper, 

såsom ordinære medlemmer, individuelle støttemedlemmer og bedriftsstøt
temedlemmer. Kontingent for personling livsvarig medlemskap skal for ordi
nære medlemmer være 20 ganger den årlige kontingent. 

§ 4 
Forandring av disse vedtekter kan bare finne sted på en generalforsamling, og 

forslag må sendes medlemmene senest sammen med innkallingen til denne. 
2/3 av de avgitte stemmer må være til fordel for forslagene for at de kan 

gjennomføres. 

§ 5 

Forslag om oppløsning av Selskapet kan bare gjennomføres om det blir vedtatt 
på to generalforsamlinger med ett års mellomrom og på hver av disse med minst 
3/4 flertall av møtende medlemmer. 

Ved oppløsning skal Selskapets midler disponeres til fordel for det arkeolo
giske arbeid i Norge. 

En komite bestående av en representant oppnevnt av Selskapet, bestyreren av 
Universitetets Oldsaksamling i Oslo og en representant oppnevnt av vedkom
mende departement skal fordele midlene. 

Vedtatt av Norsk Arkeologisk Selskaps generalforsamling 23/11-1976. 
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