
Tidsskrift for 
norrøn arkeologi 

Bind XLII 

OSLO 1979 

UTGITT AV 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 



Redaksjon: 

SVERRE MARSTRANDER- ARNE SKJØLSVOLD 

Viking XLII er satt med 10/12 Times Roman 
og trykt på 115 g Thai-Cote fra 
A/S De forenede Papirfabrikker. 
Sats og trykk er utført i S. & Jul. Sørensen Trykkerier A/S, Oslo 
og boken er heftet i Lundeby & Co. bokbinderi, 1878 Hærland. 

ISSN 0332-608X 



Innhold 

Roar Hauglid: Stavkirkenes takverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19 

Sverre Marstrander: Av Vinlandsforskningens historie . . . . 20-26 

Synnøve Vinsrygg: Reiskapar til sanking/primitivt jordbruk? 
Analyse av steinkøller med bora hol frå Rogaland . . . . 27-68 

Sverre Bakkevig: Sanking av viltvoksende planteføde -
underjordiske plantedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-77 

V. P. Petrenko, J. K. Kuzmenko: Nya fynd med runor från 
Gamla Ladoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78-84 

Randi Håland: Etnografiske observasjoner og· arkeologiske 
fortolkninger. Et studium av hvordan konvekse skrape re 
benyttes i Etiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-94 

Liv Helga Dommasnes: Et gravmateriale fra yngre jernalder 
brukt til å belyse kvinners stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-114 

Birgit Heyerdahl-Larsen: Spor av østlige kulturkontakter i 
Vestfolds vikingtid. 3 hesteskoformete spenner fra 
Kaupang ........................................ 115-127 

Anne-Sophie Hygen: Befolkningsvariasjon og ressurspress 
som årsaksfaktorer i forhistorien ................... 128-142 

Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap .... 143-148 

Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 





Roar Haug/id: 

Stavkirkenes takverk 

A. Saksetakstolene 

I alle våre stavkirker, bevarte eller kjente gjennom oppmåling, hviler, eller har 
hovedtakene hvilt på saksetakstoler som innbyrdes er bundet sammen gjennom 
mønsås og sideåser (fig. 1). Dette gjelder såvel de basilikale søylestavkirker som 
de enskibete. 

Med ubetydelige formale variasjoner er saksetakstolene i alle disse stavkir
kene helt ensartet. De er åpne, d. v. s., de har ikke bindbjelker mellom sperre
føttene.1 Hovedsperrene stiger opp fra langveggenes stavleggjer og er bladet 
sammen i toppen med gjennomgående plugg. 

Undersperrene, eller saksesperrene starter også nederst ved stavleggjen hvor 
de er skrått avbladet og plugget fast i hovedsperrene. De krysser hverandre på 
halv ved og blades og plugges inn i hovedsperrene forholdsvis høyt oppe (fig. 5). 

Saksesperrenes funksjon er å stive av takstolen, slik at hovedsperrene ikke 
skal skli ut nedentil og øve trykk på sideveggene. Til ytterligere sikring mot 
dette, og som en viss erstatning for den manglende bindbjelke ved takstolfoten, 
har saksetakstolen en tverrbjelke, en såkalt hanebjelke, mellom hovedsperrene. 
Den krysser saksesperrene et stykke under disses krysningspunkt og er bladet 
inn i plan med disse og hovedsperrene. Alle forbindelsespunkter er sikret med 
solide treplugger. 

I den eldste gruppe av søylestavkirkene og i enkelte av de samtidige enski
bete har saksetakstolene i skibet ytterligere to små ledd. 2 Det er to «knær» som 
er plugget fast under hanebjelken i vinklene på hver side mellom denne og 
saksesperrene (fig. 5). Disse små buestykkene har, selv om de ofte er innspent 
mellom de nevnte bjelker, liten teknisk betydning. Deres funksjon er av formal 
art. Ved den bue de danner gir de nedre del av takstolene en slags «hvelv»-ka
rakter, ytterligere understreket ved bruk av profilering. Denne tydelig tendens til 
«hvelvillusjon» er interessant fordi den er velkjent også fra utenlandske taksto
ler, hvor det istedet for «knærne» i de små stavkirketakstolene ofte er buede 
skråstivere. 

I den yngre gruppe av stavkirker er de omtalte «knærne» stort sett borte, 
men «hvelvillusjonen» er likevel beholdt og understreket ved at det er skåret inn 
buer, 3 enkle eller dobbelte i hane bjelke og sakse sperrer, ofte prydet i bue toppen 
ved en utspart vulstdekorasjon som kan gi et visst inntrykk av hvelvribber 
(fig. 3). 
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Hvordan kan det ha seg at den åpne saksetakstolen, som i Europa har sin 
spesielle tekniske bakgrunn, ble et av den norske stavkirkens mest typiske 
kjennetegn, og hvor kan vi finne opprinnelsen til denne konstruktive nyskapning 
i takverkets historie. 

Det siste spørsmål skulle synes greit å besvare. At saksetakstolen som 
konstruktivt fenomen var velkjent i Europa fra langt tilbake i middelalderen, og 
at det måtte være en eller annen forbindelse mellom denne og den norske 
stavkirketakstolen, har jo alle eldre forskere vært klar over. Men det var bare 
det at de europeiske eksempler man gikk ut fra, var antatt å være yngre enn de 
norske. Denne antagelse skyldtes dels at man ikke var klar over den europeiske 
saksetakstolens tekniske, og dermed dens historiske bakgrunn, dels at man 
godtok den tidligere feilaktige datering av stavkirkene som satte f. eks. Borgund 
til omkr. 1-150.4 

Den «logiske» konsekvens av dette kunne for de tidligere forskere ikke bli 
noen annen enn at saksetakstolen måtte være «oppfunnet» i Norge og derfra 
overført til Europa. Sammen med de høye spisse tak på stavkirkene (som skulle 
skyldes det norske klima) og andre «gotiske» tegn ved dem lå alt til rette for 
myten: Den europeiske gotikkens konstruktive ide var oppstått mellom de nor
ske fjell. 

Mytens fremste talsmann var Josef Strzygowski, men ennå så sent som i 
1958 og 1970 er disse tanker levende hos forskere som Hermann Phleps og Erik 
Lundberg, selv om den siste egentlig er klar over og også direkte sier, at 
saksetakstolen i sin fullt utviklede form kommer fra N ormandi og derfra til 
England og Norden. 5 

Hele dette problemkompleks er behandlet av undertegnede i den i note 5 
nevnte avhandling i Acta Archaeologica (Kbh. 1972). Det er her gjort rede for 
den tekniske bakgrunn for saksetakstolens oppkomst i Frankrike og England, og 
dens utbredelse derfra til Norden og andre land. Fra å være en teknisk følge av 
de store kirkenes hvelvslagning hvor takstolene på grunn av de oppstikkende 
hvelvtopper ikke kunne ha bindbjelker mellom sperreføttene6 ble den åpne 
takstolen etterhvert introdusert som et nytt arkitektonisk motiv, ikke minst i de 
engelske kirker og haller. Som så ofte før: Et opprinnelig teknisk betinget 
fenomen går over til å bli form, mote. 

Når saksetakstolen første gang dukker opp i Europa, vet vi ikke. De eldste 
kjente eksempler i Frankrike er fra Lisieux og Angers fra omkr. 1180 eller noe 
før. I England er bevart deler av slike takstoler fra omkr. 1175 i Peterborough
katedralen som har stor likhet med de norske, bortsett fra at takvinkelen her 
ennå er forholdsvis lav. Samme slags takstoler fra første del av 13. årh. er bevart 
i katedralene i Ely og Salisbury (fig. 7). Her er takreisningen blitt mere «gotisk» 
og lik stavkirkenes. Men når man kjenner til langt tidligere hvelvslagninger som 
kan ha krevet sakse takstoler, må man regne med at denne nye konstruksjonen 
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Fig. l. Interiørperspektiv fra søylestavkirken Borgund Sogn fra omkr. 1250. Sakse
takstoler med innskåret bueform. (Jfr. fig. 5). 
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Fig. 2. Detalj av saksetakstoler i stenkirken Ulnes i Valdres (t. v.) og i stavkirken 
Underdal i Sogn. Begge av den eldre type med innskutte «knær» som gir en viss 
hvelv-illusjon. 

kan være adskillig eldre. Man må jo ta i betraktning at det er ytterst lite bevart 
av de tusenvis opprinnelige takverk som har eksistert, og man tar neppe meget 
feil om man setter sakse takstolens fremkomst til midten av 12. årh., og at det 
som Lund berg antar, kan være normanniske byggmestre som står bak. 

Når kryssavstivningsmetoden først var blitt kjent, ble den også tatt i bruk i 
eldre «romanske» takstolformer selv om bindbjelkene her ble beholdt, og nye 
«kombityper» dukket opp, som «the passing brace roof» som er kjent også fra 
en rekke norske stenkirker. 7 (fig. 7). 

At det er en åpenbar sammenheng mellom de åpne saksetakstolene i de 
norske stavkirkene og de tilsvarende ute i Europa, har som nevnt alltid vært 
godtatt som et faktum, selv om man altså trodde at de norske var de eldste, og at 
typen således var «einheimisch», som Strzygowski sier, skapt i Norge. I en 
artikkel i Universitetets Oldsaksamlings årbok for 1975/76 (p. 123-135) har 
imidlertid den engelske forsker, J. T. Smith snudd opp og ned på dette. Til 
undertegnedes og sikkert fleres forbauselse, benekter han at det er noen sam
menheng mellom saksetakstolen i de norske stavkirker og de alminnelige euro
peiske, og slår dermed også ben under enhver mulighet for datering av den 
norske, det være seg den ene eller andre vei i forhold til de utenlandske. Han 
mener at den norske stavkirketakstolen er funnet opp i Norge, og går imot mitt 
argument om at den helt ensartede løsning i alle stavkirker, uten noen over
gangs- eller eksperimentsløninger, tyder på en ferdig utviklet form innført uten
fra. Smith samler sin argumentasjon i tre punkter. 
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Fig. 3. Saksetakstolmed innskårne buer. Hegge stavkirke i Valdres fra første halvdel av 
13. årh. 

Punkt l. Han tar her sitt utgangspunkt mere i stavkirkenes takverk som 
helhet enn i selv takstolens egen konstruksjon. Takstolene i stavkirkene er som 
tidligere nevnt innbyrdes forbundet med mønsås og sideåser som danner opplegg 
for dobbelt bordkledning. Slike åser er, som Smith meget riktig påpeker, sjeldne 
i europeiske tak verk (dog brukt i eldre, senere forhøyet takverk i katedralen i 
Hereford). Den nærmeste parallell han henviser til er «the double frame roof» 
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Fig. 4. Spandet kirke i Danmark. Den «ronwnske» takstolens bindbjelker er kappet for å 
gi plass for de gotiske stenhvelvene. 

hvor mønsås og sideåser ligger nedfelt i hovedsperrene som i de norske stavkir
ketakene (fig. 6). På åsene, over hvert hovedsperrefag er det lagt et nytt ytre 
sperrefag som takbordene er festet til. De eldste bevarte eksempler i England på 
slike tak er imidlertid ikke eldre enn fra begynnelsen av det 14. årh. 

Smith er klar over og henviser til mine uttalelser i den tidligere nevnte 
avhandling i Acta Archaeologica at stavkirkens form for takverk med åser og 
dobbelt bordtak ikke er kjent eller sjeldent i Europa. Men hva blir da igjen, spør 
han, av min påstand om at «the fully developed form derived from abroad». 
«Surely there must have been experimentation and transitional forms, for how 
else could such hybridisation take place», avslutter han sin argumentasjon med 
under dette punkt. 

Smith blander her sammen to ting, takverk og takstol. Det er ikke takkon
struksjonen som er kommet inn utenfra som en fullt utviklet form, det er 
takstolen, den åpne saksetakstol hvis konstruktive prinsipp er noe helt nytt. 
Hvorledes" den ytre taklegging skjer, er en annen sak, som jeg senere skal 
komme tilbake til. 

Med sin påstand om at stavkirkens saksetakstol må være «Oppfunnet» i 
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HAFSLO STEDJE 

BORGUND GOL. GAVLSPERRER 

Fig. 5. Stavkirke-takstoler. I de eldste søylestavkirkene er det innskutte «knær» mellom 
saksesperrer og hanebjelke (jfr. også fig. 2). Disse knær forsvinner stort sett i det yngre 
sett av stavkirkene. «Hvelv»-illusjonen gis her ved innskårne buer, samtidig som takreis
ningen blir steilere. Ved gavlene i stavkirkene, hvor det er tvenforbindelse mellom 
hovedsperrene nederst, kan saksesperrene gå ned på denne, slik som i mange av stenldr
kene. (Jfr. fig. 6.) 

Norge vender Smith faktisk tilbake til Strzygowskis tankeverden, men uten å ha 
dennes daværende grunnlag, nemlig troen på de imaginære hedenske hov som 
skulle ha dannet forbilde for stavkirkene. Smith er selv klar over at de eldste 
stavkirker, de jordgravne stolpebygg, ikke kunne ha hatt åpne takstoler. På 
grunn av de ofte uregelmessig og ikke på linje nedsatte stolper, må det ha vært 
bindbjelker tversover rommet mellom hvert stolpepar. På disse bindbjelker må 
takstolene ha vært reist. Så langt det lille bevarte materiale viser, fortsatte denne 
takstolformen i de første fullt utviklede stavkirker på sviller. De bevarte stavleg
gjer fra Remse stavkirke på Gotland viser at takstolene har hatt bindbjelker 
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PASSING BRACE 
ROOF 

Fig. 6. Engelske takstoler (etter l. T. Smith). Saksetakstolen til v. er av samme art som 
en rekke takstoler i norske sten kirker. Jfr. også gavlsperrefaget i Gol stavkirke (fig. 5 ). 

tversover rommet mellom hvert stolpepar. Det samme gjelder den bevarte del av 
en stavleggje fra den danske stavkirken fra omkr. 1100 fra Hørning. Hørningp
lanken har dekor i ren Urnesstil, og det er all grunn til å tro at også den eldre 
Urneskirken og alle dens samtidige har hatt denne type takstoler, som jo på den 
tid var alminnelig også i stenkirkene. Hvilken grunn skulle så stavkirkebyggerne 
ha hatt til å forlate denne gode og solide takstolkonstruksjon og «finne opp» en 
ny og såvidt komplisert type som saksetakstolen? Og når skulle denne oppfin
nelsen i tilfelle være gjort? Omkring 1150? Samtidig med at den europeiske 
saksetakstolen dukker opp? Der som en teknisk betinget nykonstruksjon, her 
som et teknisk sett unødig «påfunn». Høres dette sannsynlig ut? Neppe. Når de 
forlot den gamle og velprøvede takstolform, må det være fordi de har sett noe 
nytt og annet. Allerede de eldste saksetakstolene i våre stavkirker viser med sin 
åpne form og «hvelv»-karakter formale trekk som må ha vært avgjørende for at 
byggherrene og byggmestrene gikk over til denne nye form. Noen teknisk grunn 
til det, var det ikke, heller tvert imot. 

Punkt Il: Smith hevder at de norske saksetakstolene viser «a totally different 
way of using the scissorbraces». Mens saksesperrene i de norske takstolene 
løper ut fra hovedsperrenes fot, og krysser hverandre forholdsvis høyt oppe, 
virker de europeiske saksekryssene mere som Andreas-kors (fig. 7). Dette er i 
mange tilfelle riktig. Men man må jo ta i betraktning at det i sistnevnte tilfeller 
dreier seg om takstoler over stenkirker med tykke murer hvor det er alminnelig 
at takstolen hviler på stikkbjelker tversover de langsgående murremmene. Fra 
stikkbjelkene var det alminnelig å reise korte støttebjelker opp under hovedsper
rene. Det naturlige var da at saksesperrene gikk klar av disse støttebjelkene og 
først startet over disse. I stavkirkene hvor sperreverket bare støtter seg på en 
stavleggje, var disse små støttebjelkene ikke aktuelle, og det naturlige ble da her 
å la saksesperrene gå helt ned til hovedsperrenes fot. 

12 



HVALER ULNES RØOENES SKEDSMO KNISTA (SV.) 

AAAAA 
HAFSLO HUSTAD VÆRNES DANMARK FLENSBURG 

AAAAA 
ANGERS 

11BO 
ROUEN FRANKRIKE FRANKRIKE TENSTA (SV.) 

AAAA~ 
PETERBOROUGH SALISBURY ELV Bl SHAM ABBEY HE RE FORD 

1245 1269 

Fig. 7. Skjematisk gjengivelse av saksetakstoler i norske og utenlandske stenkirker fra 
første del av middelalderen sammenstillet med takstol fra søylestavkirken fra Hafslo fra 
omkr. 1200 (2. rekke til v.). I flere av de norske stenkirkene er saksesperrekonstruksjonen 
kombinert med den eldre «romanske» form med bindbjelker nederst. I flere av stenkirke
nes saksetakstoler (som i Hereford) går saksesperrene ned til hovedsperrenes fot på 
samme måte som i stavkirkene. På grunn av stenkirkenes tykkere vegger står imidlertid 
de åpne takstolene her som oftest på stikkbjelker, og saksesperrene går enten ned på 
disse, eller de begynner høyere opp for å gi plass for korte støttebjelker fra stikkbjelkene 
opp til hovedsperrene. I de stenkirker hvor saksetakstolene også har bindbjelker nederst, 
går saksesperrene ned på disse, slik som i gavlsperrefaget i Gol stavkirke (jfr. fig. 5). 

At saksesperrene løper helt ned til sperrefoten eller bindbjelkene8 finnes det 
for øvrig en lang rekke eksempler på også i stenkirker, både i og utenfor Norge. 
Sakse sperrene løper da mer eller mindre parallellt med hovedsperrene, og vi får 
en rekke varianter av den takstoltypen som Smith kaller «passing brace ro of». 9 

Likheten mellom denne typen og saksetakstolene i stavkirkene er påfallende, 
særlig i de av stenkirkene hvor saksesperrene løper helt eller nær inntil hoved
sperren ved sperrefoten. (Skedsmo, Ulnes, Rødenes, Knistad i Sverige, St. 
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Johann i Flensburg, den ikke navngitte hos Violet-le-Duc samt danske eksempler. 
Se også Hereford hvor hovedsperrer og saksesperrer løper sammen nede ved 
sperrefoten (fig. 7). 

Av de gjengitte typer av saksestoler vil det fremgå at variasjonene er mange, 
men i prinsippet er det bare to hovedtyper, den åpne, uten bindbjelker, og den 
med bindbjelker. Grunnlaget for begge typer er kryssavstivningsprinsippet. 

Ut fra dette kan jeg ikke være enig med Smith i at saksesperrenes posisjon 
eller utstrekning kan ha noen betydning i diskusjonen om deres funksjon og 
opprinnelse. Hovedsaken er at den åpne saksetakstol i stavkirkene representerer 
et helt nytt konstruksjonsprinsipp, hvis opprinnelige europeiske bakgrunn er av 
rent teknisk-historisk art. De oppskytende hvelvkapper gjorde at bindbjelkene 
mellom sperreføttene måtte fjernes (fig. 4). 

Når Smith stiller seg tvilende til betegnelsen «gotisk» på den nye takstoltype, 
kan jeg ikke dele denne tvil. Selv om det fantes hvelv før gotikken, og disse 
hvelv også krevet og fikk andre «åpne» takstolformer, tyder alt på at den åpne 
saksetakstolen dukker opp i forbindelse med de høye gotiske hvelvene og blir 
typisk for den senere gotiske bygningskunst. Takstoltypen kalles da også gotisk i 
«Reallexicon der Deutschen Kunstgeschichte» i motsetning til de eldre takstoler 
som alltid har bind bjelker. Derimot kan jeg være enig med Smith i at betegnelsen 
«romansk» på den eldre typen med nedre bindbjelker kan være misvisende. 
Denne typen holder seg jo langt ut over romansk tid, i virkeligheten helt frem til 
vår tid. 

Punkt Ill. Det siste av Smiths tre hovedargumenter mot en forbindelse 
mellom de norske saksetakstolene og de europeiske er heller tvilsomt. Han 
henviser til at bjelke-endene i de europeiske konstruksjoner oftest er bladet inn 
på tilstøtende bjelke ved «notched laps», d. v. s. at bladingen har form av 
svalehaler (Dove tails), mens de norske innbladninger aldri har denne form med 
innhakk. Det siste har han helt rett i. Men dette gjelder ikke bare ved stavkirke
ne. «Notched laps» er totalt ukjent i all norsk tømmermannskunst i Norge i 
middelalderen. Først i senmiddelalder og rennessanse møter vi denne europeiske 
teknikken i norsk materiale. En slik forskjell i tekniske detaljer kan ikke sees 
som relevant i dette problem. Ved sakse takstolene i Bis ham Abbey, Berkshire, 
fra 1269 (fig. 7), skjer sammenkoblingen mellom hovedsperrer, saksesperrer og 
hane bjelke ikke ved blading, men ved inntapping. Man kan vel av den grunn 
ikke si at det ikke er noen sammenheng mellom disse saksetakstolene og de 
eldre engelske. En side ved saken er jo også at man ikke vet hvor gammel den 
avanserte teknikken med «notched laps» er i Europa. De eldste saksetakstoler 
der kan godt ha hatt den samme enkle innbladingsform som de norske. I den 
store kryssavstivede franske klokkestolen fra 12. årh. i St. Pierre, Chartres, har 
ikke alle innbladninger (lap joints) svalehale. Det samme gjelder ved eldre 
takstoler i katedralen i Lincoln. 
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B. Stavkirke nes ta kverk 

Vi skal nå vende tilbake til punkt I i Smiths argumentasjon, hvor han peker på at 
den måte de enkelte stavkirketakstoler er bundet sammen med ved mønsås og 
sideåser er ukjent i det europeiske materiale, bortsett da fra det typeeksempel 
han selv gjengir på «Double frame roof», men som først er kjent i England fra 
tidlig 14. årh. 10 I de europeiske takene er de horisontale takbordene lagt direkte 
på sperrene, mens det i stavkirkene først er lagt et bordtak på åsene, parallelt 
med sperrene, og så et ytre horisontalt bordlag ovenpå dette. 

At det på denne måte er en forskjell i selve takkonstruksjonen, er det ingen 
uenighet om. Undertegnede har klart påpekt at den norske form ikke er kjent i 
Europa. (Jfr. dog det tidligere nevnte eksempel fra Hereford.) Men jeg kan ikke 
innse at dette er noe relevant argument i diskusjonen om den åpne saksetaksto
lens opprinnelse. Fordi om saksetakstolen er innført utenfra som en ferdig 
utviklet modell, er det jo intet i veien for å kombinere denne nye takstoltype 
med en eldre åskonstruksjon. Ganske særlig når dette også var gjort i eldre 
stenkirker i landet, slik som f. eks. i Værnes, Hustad og Tingvoll. Slike kombi
nasjonsfenomener, - det være seg på det tekniske eller formale område - er jo 
ikke akkurat ukjent i arkitekturhistorien. 

Stavkirkenes nye takstolform og takkonstruksjon må, som jeg har påpekt i 
min avhandling i Acta Archaeologica, være hentet direkte fra de eldre og større 
stenkirkene i Norge. Takene over den store stenkirken på Værnes (fig. 8) er av 
samme konstruksjon og type som i stavkirkene, bortsett fra at de store sakse
sperrene her går ned på stikkbjelker over murremmene. Til gjengjeld har taks
tolene et ekstra sett saksesperrer plassert som i flere av de engelske saksetaks
toler. At byggmestrene for dette taket skulle ha studert de små bygdestavkirker 
før de gikk til sitt arbeide, er neppe sannsynlig. Mere trolig er det vel at det er 
tømmermenn fra Nidaros eller deres lærlinger som her har vært i virksomhet. 

Dette forhindrer ikke at den i for seg glimrende kombinasjon av åstak og 
sperretak kan gå tilbake på eldre byggetradisjoner som har holdt seg lenger i 
Norge enn andre steder. Det siste kan formodentlig også gjelde den utstrakte 
bruk av «kne»-avstivning som er så typisk for stavkirkene. At hjemlige og 
fremmede konstruktive elementer smeltes sammen kan ikke undre oss. I stav
kirkenes drage-portaler skjedde det samme på det ornamentale område. 

Jeg må etter dette stå fast ved mine tidligere konklusjoner: 

l) Den åpne saksetakstol er en konstruktiv nyskapning i det europeiske takverk. 
Bakgrunnen for dens fremkomst er av teknisk art, idet de nye hvelvkonstruk
sjoner forlangte åpne takstoler. Den gamle form med bind bjelker mellom 
sperreføttene måtte i disse tilfeller forlates. 

2) Opprinnelsen til den nye konstruksjon kan antagelig føres tilbake til Nor
mandi i midten av det 12. årh. 
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Fig. 8. Takverk i Værnes sten/dr/æ fra siste del av 12. årh. Samme form som i stavkirke
ne. Åpent saksesperreverk med innfelte åser på hovedsperrene. På åsene horisontalt lagt 
bordtak, og over dette vertikale sulagte bord. Over disse et senere pålagt spontak, slik vi 
ofte finner det også ved stavkirkene. Oppmålt av Erling Gjone. (Etter NKHL, XVIII, 
«Tak».) 

3) Den opprinnelige teknisk betingede kryssavstivning skaper grunnlag for nye 
former. Åpne sperre tak blir reist også der hvor det ikke var hvelv, og moten 
sprer seg i andre land, først og fremst i England. 

4) Under fullførelsen av de første katedraler og stenkirker i Norge dukker den 
nye konstruksjon opp også her, og kombineres med den eldre åstak-kon
struksjon. (Værnes m. fl.) 

5) Fra stenkirkene hentet de første søylestavkirkene sine formale forbilder, 
basilikaformen, søylekolonadene med kapiteler, arkadebuer og lisener, sak
setakstoler og takverk, gavlvindu og portaler i ren «Sten»-stil. 
I det siste avsnitt av sin artikkel drøfter Smith søylestavkirkens hele opprin

nelsesproblem, og mener her at det er «no more need to suppose external 
influence on the developed or mast form of stave churches than there is on their 
scissor-truss roofs». Han peker på den jordgravne søyle stavkirke St. Drotten og 
de andre i Lund, og at det kan ha skjedd en direkte utvikling fra disse til de nå 
kjente norske søylestavkirker. På den annen side svekker han sterkt denne teori 
ved sin senere uttalte tvil om St. Drotten har hatt kleristorium, altså basilikalt 
forhøyet midtskib, slik som de norske. Dette kan da heller aldri bevises, selv om 
det teknisk ikke er noe til hinder for det. Etter min mening må det imidlertid 
være naturlig å stille seg flg. spørsmål: Hvorfor lar en byggherre, enten det var 
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konge eller bisp, et kirkerom fylles med to rader tettstilte, rundpillarlignende 
tresøyler for bare å la disse bære et lett tretak, og det her hvor man hadde 
grunnsolide vegger å bygge på. Var det noen teknisk begrunnelse for dette? 
Selvfølgelig ikke, selv om veggspennet her er noe over 10m. Om man overhodet 
hadde trengt noen, hadde det greid seg med langt færre søyler, og av mindre 
dimensjon. Det må altså ha ligget en bestemt formal ide bak, og hva kan det ha 
vært, uten tanken på basilikaens kolonader. Og har byggherren først hatt denne 
tanke, hva ville da være mere naturlig enn å la disse mektige trestammer få skyte 
opp i høyden og få danne det overbygg som er basilikaens særkjenne. 

Tanken om løsrivelse fra erkebispesetet Hamburg-Bremen lå kanskje allere
de der, og så skulle man ha en kirke, større og prektigere enn den antatte 
treskibete trekirken som erkebiskop Unwan i 1020 lot bygge i Hamburg etter at 
den hellige Ansgars kirke, en «Ecclesia miro opere», var brent av vikingene. At 
St. Drotten skulle ha hatt direkte innflytelse på de over 100 år yngre norske 
søylestavkirkene, er imidlertid tvilsomt. Det mest naturlige å tenke seg er at de 
har hatt felles forbilde i stenbasilikaen. 

Men jeg skal ikke gå lenger inn på disse spørsmål her. Siden Smith skrev sin 
artikkel, er B.II av undertegnedes verk om stavkirkene kommet ut. Det bredt 
anlagte materiale som der er fremlagt, vil forhåpentlig bidra til større klarhet i 
dette og andre stavkirkespørsmål. 

Su1nmary 

In a very interesting paper (Universitetets Oldsaksamlings Årbok, 1975-76) the 
English researcher T. J. Smtih has discussed my pointing out (Acta Archaeolo
gica, Vol. XLIII. Kph. 1972) that the characteristic scissor braced trusses of 
Norwegian stave churches (even in many stone churches) are based on the open 
«gothic» type of scissor-trusses, wellknown from the European stone churches 
from the end of the 12. century and onwards. Mr. Smith states that there is no 
relation here. The Norwegian scissor-trusses have older nordic background, 
independent of the European ones. 

This is definitely not correct. Early stave churches as Hørning in Denmark 
and Hemse in Sweden have not had o pen scissor-trusses of the y o unger N orwe
gian type. They had tie-beams between the rafter-feets. Still older stave chur
ches, as those with wall-posts set in the ground (often not on straight lines), 
must have had such tie-beams between the opposite posts in the longitudinal 
walls. (Cfr. literary sources too, as the Norwegian stave church- Homilie from 
about 1200.) 
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Otherwise Mr. Smith argues as follows: 
l) The roof construction of the Norwegian stave churches is in some details 

different from the European o nes. 
2) In the scissor-braced-trusses of the Norwegian stave churches the scissor

rafters are fastened to the bottom of the main rafters just over the wall-plates, 
while the starting point of the European scissor-rafters normally are higher 
up. 

3) The beams of the Norwegian roofs are fastened to eachother by means of 
straight laps, not «notched laps» as usual elsewhere in Europe. 
As to point l, I agree with Mr. Smtih. However, my forementionned state

ment of relationship does not concern the roof construction as a whole, but the 
scissor-truss as a separate construction. 

As to point 2, the reason for this is due to the difference between the two 
kinds of walls, wood and sto ne. I might add that the Norwegian type is known in 
England as well (fig. 7. Hereford). 

As to point 3, this represent a technical detail which can not be of an y 
significance. «Notched laps» are not used in Norwegian medieval timber-work 
at all. In some of the French and English constructions of older times both 
straight and notched laps are known. 

In doubting my new dating of the Norwegian stave church material, and in 
considering the scissor-trusses from 1175 in the Peterborough cathedral as re
presenting the hindmost limit for a construction like this, mr. Smith finds 
chronological difficulties in my statemant of relationship. 

Really it is not like that. The stave churches with scissor-trusses surely are of 
a later date than formerly believed, and the open European scissor-trusses
whose relation to the new stone-vaulting can not be argued- must definitly be 
older, at l east in N ormandy. 

Noter 
1 De to tverrbjelker over skibet som finnes i noen av de yngre søylestavkirkene (Borgund m. fl.) 

har intet med takstolene å gjøre. 
2 Således i Hafslo, Fortun, Urnes, Hopperstad og Grinaker søylestavkirker (sikkert også Kau

panger, men her er skibets oppr. takstoler borte) og i de enskibete, Undredal, Vangsnes og Rinde. 
Altså stavkirker i den av undertegnede tidligere karakteriserte «Stenstil»-gruppe som også ellers 
har en rekke felles trekk. Takstolene i stenkirken i Ulnes i Valdres har også de nevnte ekstraledd 
(fig. 2). 

3 I enkelte av stavkirkene som i Stedje finner vi en «overgangsform», idet «hvelv»-buene er dannet 
med hjelp både av «knær» og innhugne buer (fig. 5). 
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4 Denne dateringen bygget på et runologisk grunnlag som har vist seg totalt uholdbart. Borgund 
kirke må etter de seneste undersøkelser være minst 100 år yngre. 

5 Om dette og eldre forskere se undertegnedes avhandling, «The trussed-rafter construction of the 
stave churches in Norway». (Acta Archaeologica. Vol. XLIII, Kbh. 1972.) 

6 Flere eksempler er kjent på at de eldre takstolers bindbjelker ble kappet for å gi plass til de 
oppstigende hvelvtoppene, og saksesperrer satt inn for å sikre takstolenes avstivning (fig. 4). 

7 Bl. a. i de romanske stenkirkene Rygge, Hvaler, ·Rødenes, Enebakk, Skedsmo, Ulnes m. fl. (fig. 
7). 

8 Etter at kryssavstivning i takstolene er blitt kjent, får, som tidligere nevnt, også den eldre, 
«romanske» typen med bindbjelker ofte saksesperrer. 

9 Denne type er også kjent fra enkelte av stavkirkene, nemlig i sperrefag som ligger an mot 
gavlveggene. Her går saksesperrene ikke inntil hovedsperren nederst, men ned på gavlveggens 
stavleggje, nøyaktig som i stenkirkenes «passing Brace roof» (fig. 5). 

10 Jfr. dog også den gotiske saksetakstol av «stavkirketype» og med åser på sperrene gjengitt av 
Viollet-le-Duc i Dictionnaire de l'architecture. 
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Sverre Marstrander: 

Av Vinlandsforskningens historie 1 

Den moderne Vinlandsforskningen har egentlig sine røtter i renessansens tan
keverden. Dens ideer førte ikke bare til en gjenopplivelse av studiet av klassisk 
kunst og kultur, men også til grunnleggelsen av nasjonal forskning over de enkelte 
lands fortid og de minner den hadde etterlatt. I Sverige utstedte Gustav Il Adolf i 
1628 sin berømte instruks om registrering, innsamling og beskrivelse av landets 
fornminner etter forslag fra Johan Bureus, i realiteten Sveriges og vel også 
Europas første riksantikvar. 

IN orge kom islendingen Thormod Torfæus på Karmøy, som i 1682 var utnevnt 
til kongelig norsk historiograf, til å stå som en av de fremste representantene for 
tidens strømninger. Den mest verdifulle del av hans innsats er knyttet til studiet av 
de norrøne ferder vesterut. I en hel rekke latinske avhandlinger som kom ut i årene 
1695 til1706 stillet han sammen de norrøne kilder til Vesterhavets norgeshistorie,
koloniseringen av Færøyene, Orknøyene og Grønland. Hans bok om Vinland fra 
1705, som i det vesentlige bygger på Groen/endinga saga kom til å bli både 
utgangspunktet og hovedkilden for det meste av det som ble skrevet om Vinlands
ferdene i eldre tid. Med rette står Thormod Thorfæus som grunnleggeren av 
Vinlandsforskningen. Kuriøst nok hadde Thorfæus også en kolonipolitisk bihen
sikt med sine skrifter. De skulle nemlig, mente han, klargjøre kongen, Frederik 
IV' s juridiske overhøyhetsrett til de gamle norrøne oppdagelser av Markland og 
Vinland. 

Carl Chr. Rafns store og merk~lige verk Antiquitates Americanae fra 1837 
brakte ikke egentlig nytt stoff inn i diskusjonen, men fikk betydning fordi kildema
terialet er mer fullstendig enn hos Torfæus. Viktig er det også at Rafn tok opp til 
diskusjon uoverensstemmelsene i beretningene om Vinlandsferdene mellom de to 
islandske hovedkildene Grøn/endinga saga i Flateyarbok og Eiriks saga rauoa i 
Hauksbok og Skalholtsbok. Som vanlig hos den tids fortolkere forsøkte Rafn å 
smelte de to sagatradisjonene sammen til et slags hele. Hans verk ble hovedkilden 
til en strøm av uoriginal litteratur om Vinlandsferdene i europeisk og amerikansk 
geografi og historie. De to sagaenes beretninger om Bjarne Herjulfsson, Leif 
Eiriksson og Thorfinn Karlsevne ble utover i 1800-årene stadig kommentert og 
utdypet uten at forskningen ble brakt noe vesentlig skritt fremover. Men her var 
Gustav Storm en fornyer. I sine «Studier over Vinlandsferdene» fra 1887 innførte 
han moderne kildekritiske metoder i vurderingen av sagatekstenes pålitelighet. 
Kombinasjonen av nøktern sagakritikk og fortrolighet med geografiens metoder 
viste seg fruktbar. Storm har gitt positive bidrag til forståelsen av en rekke opplys-
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ninger om seilas, distanser og kystbeskrivelser. Hans tekstkritikk førte til et brudd 
med den oppfatningen som hadde vært dominerende helt siden Thorfeus' dager at 
kunnskapen om Vinlandsferdene først og fremst måtte bygge på Groen/endinga 
saga. I følge Storm var Eiriks saga rauoa en mer pålitelig kilde. Dette har vært 
gjengs oppfatning helt til den islandske historikeren Jon J ohannesson i en studie fra 
1956 har gitt overbevisende grunner for at Groen/endinga saga må være skrevet 
omkring 1200 og representere en eldre og mer pålitelig tradisjon enn Eiriks saga 
rauoa som først skal være skrevet i senere del av 1200-årene. Troen på Eirikssa
gaens pålitelighet er svekket ved at J ohannesson har kunnet vise at dens forfatter 
systematisk har brukt Groen/endinga saga som kilde og bl.a. lånt trekk fra Leif 
Eiriksson for å skildre Thorfinn Karlsevnes ferd. En stor del av stoffet synes å være 
diktning. Med dette er da sirkelen sluttet: Groen/endinga saga er igjen i høysetet 
som den litterære hovedkilden til Vinlandsferdene slik den var på Thorfæus' tid. 

Det siste betydelige bidraget til Vinlandsforskningen i det vi kunne kalle den 
pre-Ingstadianske epoken, er A. W. Brøggers bok Vinlandsferdene, som utkom i 
1937. Hans inngående og fortjenstfulle behandling av hele Vinlands problematikken 

· kan stå som en illustrasjon til noen ord av en dansk forsker: « Vinlandsforskningen 
er et kjempepuslespill der har utallige brikker, og ikke så få av dem er overskytende 
der ikke passer inn nogetsted og blot er med til at forvirre billedet» (Meldgaard 
1961' s. 370). 

Slike forvirrende brikker er f.eks. forskjellige sagnaktige trekk i sagatekstene og 
serien av tvilsomme løsfunn fra Nord-Amerikas jord som kunne tenkes å være av 
norrønt opphav. 

Like vanskelig er det med brikker som i og for seg har funnet sin plass, men som 
kan tolkes på flere måter. Et typisk eksempel er det såkalte eyktarstadproblemet, 
opplysningene i Groen/endinga saga om solens stilling på årets korteste dag i 
Vinland. I teksten heter det: «Det var mere jamndøgr der (i Vinland) enn på Island 
og Grønland. Solen hadde eyktarstad og dagmålastad på skamdagen (den korteste 
dagen)». Teoretisk skulle en på dette grunnlaget kunne beregne den breddegraden 
Vinland ligger på hvis en nøyaktig vet hva som menes med eyktarstad og dagmåla
stad. Gustav Storm kom i samarbeid med astronomen Geelmuyden frem til at Leifs 
Vinland måtte ligge på 49°, 55', altså et sted på den nordlige del av New Foundland. 
Men A. W. Brøgger og den erfarne navigatør Mjelde som tok sitt utgangspunkt i den 
samme teksten, kom til helt andre resultater; Vinland kunne ikke ligge lenger nord 
enn på 37. breddegrad, d.v.s. traktene ved Chesapeake Bay i Maryland eller 
omkring 2000 km lenger sør. 

Det er tvilsomt om man overhode kan komme til sikre resultater på dette 
grunnlaget. Det er ikke enighet om hva begrepene eyktarstad og dagmålastad 
egentlig innebærer og vi må også være klar over at Leifs observasjoner tatt med 
primitive hjelpemidler bare gir omtrentlige verdier som ikke kan behandles på 
samme måte som vår tids presisjonsdata. 
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En like vanskelig «brikke» er selve navnet Vinland, som har gitt grunnlag for så 
mange spekulasjoner. Henger det sammen med vinstokker og vindruer, som det jo 
fortelles om i Groen/endinga saga, eller betyr det som den svenske filologen 
Søderberg foreslo allerede i 1880, landet med marker og enger? Men ordet vin i 
betydningen mark eller eng var så vidt vi vet gått av bruk i språket på vinlandsreise
nes tid. Hverken på Island eller Grønland finner vi vin-navn. Er den andre tolk
ningen riktig, - og det er vel det mest sannsynlige, - får dette betydning for 
lokaliseringen av Vinland, ettersom vinrankens nordgrense ligger i den sørlige del 
av New England. Beretningene om vindruer og vinstokker i Groelilendinga saga 
har derfor spilt en stor rolle i Vinlandsdiskusjonen. Men er disse beretningene 
egentlig troverdige? Vi hører om at de laster skipsbåten full med vindruer, og ennå 
mer usannsynlig, at de hugger tømmer av vintrær. Den som har skrevet dette har 
trolig aldri sett en vinstokk. Fortellingen om Leifs felle Tyrker som ble full av å 
spise vindruer, er en åpenbar skrøne. Fridtjof Nansen som drøftet vinlandsreisene i 
sitt store verk «Nord i tåkeheimen», så med skepsis på disse innslagene. Tilhører 
de i virkeligheten ikke den samme rike flora av eventyr og fantasier som ofte vokser 
opp i forestillingene om ny oppdage te land? Det finnes nære paralleller til fortel
lingene om Leifs Vinlandsdruer i de forestillingene som i forrige århundre sirkulerte 
i Norden om den vidunderlige nye verden på den andre siden av Atlanteren. (Jfr. 
Brøgger 1937, s. 93 flg.). Fra Båhuslentrakten kjennes det beretninger fra 1840-åre
ne som forteller at gresset i Amerika vokste så høyt at man bare så hornspissene på 
kyra, elvene fløt med sirup. Og om Iowa ble det fortalt at der renner sukkertreet! 

Navnet Grønland er jo i høy grad et rosende navn på den barske polarøya og det 
sies direkte i teksten i Groen/endinga saga at det skulle nok lokke folk hvis landet 
hadde et fint navn. På samme måte må vi vurdere det som fortelles senere i 
Groen/endinga saga om Vinland at det ikke var frost der om vinteren og at gresset 
nesten ikke ble vissent. Dette er sagnaktige trekk. De data vi har om temperatur og 
klima gir et helt annet bilde, og det er usannsynlig at det har vært annerledes da Leif 
gjorde landnåm. 

Men kanskje bør vi vurdere hele vinlandstradisjonen i større sammenheng. 
Sagaens skildring av Vinland med selvsådde hveteåkre og vinranker, et land hvor 
det ikke falt sne og feet gikk ute, denne skildringen har vesentlige trekk til felles 
med sagnene om Insulae fortunatae -de lykkelige øer,- som var vidt utbredt i 
middelalderen. De ble gjerne plassert ute i det vestlige ocean. Disse forestillingene 
har nordboerne antakelig lært å kjenne ved forbindelsene med Irland. Og nettopp i 
den irske sagnverden finner vi merkelige trekk som kan ha hatt betydning for 
utformingen av vinlandstradisjonen. Moltke Moe peker på2 hvordan det i beret
ningen om St. Brendans sjøreise -Navigatio Sancti Brandani- fortelles at helge
nen kom til en vindrueø og hvordan de lastet båten med vindruer da de dro bort. Om 
-dert irske sagnhelten Maelduin fortelles det at han kom til en ø hvor han likesom 
Tyrker spiser seg drukken på vinfrukter. Forestillingene om de lykkelige øer, 
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vinøene, som nordboerne hadde lært å kjenne gjennom irerne, kan i norrøn tradi
sjon være overført til det merkelige fjerne land som Leif hadde funnet på den andre 
siden av havet i vest. Vinland kan simpelthen være en oversettelse av Insula 
uvarum, vinøen. Etter å ha gjennomgått materialet på nytt er jeg blitt styrket i min 
tro på at beretningen om vinrankene og flere andre trekk i Groen/endinga saga er 
sagnaktige innslag som ikke fantes i den opprinnelige Vinlandtradisjon. Til samme 
resultat kommer også den finske geografen Tanner. 

Hverken utbredelsen av vinranker eller andre kulturgeografiske data kan tilleg
ges avgjørende vekt ved lokaliseringen. Stort sett ser det ut til å være enighet om at 
Helluland, det første land Leif så, må ligge på den sørlige kysten av den store Baffin 
Island og at Markland må ligge på Labrador-kysten. Men forsøkene på å finne 
Vinland spenner over en ca. 2000 km lang kystlinje fra Labrador i nord til Virginia i 
sør. 

Når resultatene avviker så sterkt henger det uten tvil sammen med at undersø
kelsene som regel bygger på litterærfilologiske studier som aldri har gitt eller kan gi 
full visshet. Tekstenes ord og uttrykk frembyr svært elastiske tolkningsmuligheter 
når det gjelder å finne det sted hvor Leif Eiriksson landet. 

Gustav Storm pekte som vi har hørt på den nordlige delen av New Foundland. 
Den kjente finske geografen Tanner, som tolker Vinland som «gressganglandet», 
lokaliserte etter omhyggelige undersøkelser i slutten av 1930-årene, Leifs landings
plass til trakten ved Pistolet Bay på den østlige siden av New Foundlands nord
spiss. Senere har dansken Jørgen Meldgård etter en rekognosering i 1956 festet seg 
ved det nordligste området av New Foundland. Men flertallet av forskerne har søkt 
Vinland lenger sør; f.eks. på Nova Scotia (Gustav Storm); i traktene ved Boston 
(Alexander Bugge, A. W. Brøgger) eller på Rhode Island (Carl Chr. Rafn). 

Det er ingen overdrivelse å si at Vinlands-diskusjonen kunne ha fortsatt i det 
gamle spor i det uendelige hvis det ikke hadde lykkes forskerparet Ingstad å legge 
frem et nytt og avgjørende arkeologisk materiale. 

Men fremdeles ser det ut til at filologene vil ha et ord med i laget når det gjelder å 
fastslå Vinlands beliggenhet. I et foredrag på Vikingkongressen på Moesgård ved 
Århus 1976 hevdet professor Einar Haugen at Vinland måtte søkes ved kysten av 
New Hampshire ut fra tolkningen av navnet som sammensatt med vin- vinranke. 

Det har ikke tidligere som ledd i vinlandsundersøkelsene vært foretatt arkeolo
giske undersøkelser av det omfang og av den karakteren som vi har sett på L' Anse 
aux Meadows. Men det er i årenes løp foretatt en del vurderinger av adskillige 
løsfunn og enkelte terrengforekomster som kunne tenkes å ha sammenheng med 
norrøn bosetning i Nord-Amerika. Heldigvis har hele dette materiale vært gjen
stand for en systematisk, faglig undersøkelse da Joh~mnes Brøndsted i 1948 foretok 
en lengre studiereise i Statene og Canada med stipendium fra The Viking Fund i 
New York, men resultatene var negative. Ikke i et eneste tilfelle kunne det arkeolo
giske og epigra;fiske materiale gi uomtvistelige bevis for en norrøn bosetning. 
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Før undersøkelsene på L' Anse aux Meadows tok til var det så vidt jeg vet bare 
kjent et eneste funn, som riktignok ikke forteller noe om hvor Vinland lå, men som i 
hvert fall gir et bevis for Vinland-reisenes realitet. Det er en pilespiss av Labrador
kvartsitt av en type som bl.a. kjennes fra en indiansk boplass ved Lake Melville på 
Labradors østkyst, funnet på kirkegården ved Sandnes i Vesterbygda på Grønland 
(Avb. Meldgaard 1961, s. 370). En vinlandsfarer som kanskje var kommet i kamp 
med indianerne må ha brakt den med seg hjem. 

Anne Stine Ingstad har i sin avhandling «The Discovery of a Norse Settlement» 
lagt frem uomtvistelige beviser for eksistensen av en norrøn bosetning på Nord
Amerikas østkyst. Men om denne bosetningen er identisk med sagaens Vinland kan 
derimot ikke avgjøres på arkeologisk grunnlag. 

Su1nmary 

The Vineland research of modern times had its roots in the works of Thormod 
Torfæus at Karmøy in West-Norway, who in 1682 was appointed Royal Norwegian 
historiograph. In 1706 he published «Historia Vinlandiae antiquae » where he giv es 
an account of the Norse travels to Vineland based on the saga texts. 

Important was also the work of Carl Chr. Rafn, who in his Antiquitates Ameri
canae 1837 has given an almost complete compilation of the literary sources. 
Gustav Storm's paper of 1887 represents a renewal with its introduction ofmodern 
saga text critique and application of geographical methods. 

The last contribution to the Vineland research before the Ingstads began their 
investigation at L' Anse aux Meadows is the book « Vinlandsferdene», (The Vine
land travels) of A. W. Brøgger, where he discusses the various attempts to localize 
the place of Vineland according to the informations of the sagas. But his treatise 
shows clearly how difficult it is to find a convincing solution of the problem. The 
informations about the highest position of the sun on the shortest day of the year in 
Vineland which theoretically should give an indication of the latitude, are unclear. 
The stories of vine and grapes in the sagas have played an important role in the 
attempts to find the place where Leif Eiriksson landed, because the northern 
border of the vine area is lying in the southern part of New England. But the 
description of Vineland as a country with vine and selv-sown corn fields, a country 
without snow where the cattle was going out during the winter has much in common 
with the legends of the Insulae fortunatae which in the Medieval ages were 
commonly believed to Iie some place in the western ocean. These and other 
mythical features in the sagas do not belong to the original Vineland tradition, but 
seem to have their origin in legends which the Norsemen learnt to know as a result 
of their relations to Ireland. 
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As conclusion it must be said that the words and expressions of the sagas 
represent very elastic possibilities of interpretations. Vineland has in reality been 
localized at a lot of places on a 2000 km long coastline from Labrador in the north to 
Virginia in the south. 

Anne Stine Ing stad has as a re sult of her excavations at L' Anse aux Meadows 
for the first time presented undebatable proofs of the existence of a N orse settle
ment at the northern point of New Foundland. But the question wether this 
settlement is identical with the Vineland of the sagas or not cannot be settled on the 
basis of the archaeological material. 
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Noter 

1 Innledningen til mitt innlegg som l. opponent ved Anne Stine Ingstads doktordisputas 
ved Oslo Universitet 18. november 1978. 

2 Mundtlig meddelelse til Fridtjof Nansen jfr. «Nord i tåkeheimen» s. 271. 
3 Av den rike Vinlandslitteraturen har jeg bare nevnt de eldre hovedverkene og de viktigste 

nyere arbeidene som er av betydning for den moderne Vinlandsforskning. 
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Synnøve Vinsrygg: 

Reiskapar til sanking/primitivt 
jordbruk? 

ANALYSE AV STEINKØLLER MED BORA HOL FRÅ ROGALAND 

Innleiing 

Kring i alle arkeologiske museum i No reg ligg gjenstandar av stein med bora hol 
som er katalogiserte under nemningane køller eller klubber. Materialet er lite 
drøfta, ein veit ikkje sikkert kva funksjon reiskapane har hatt, heller ikkje så 
mykje om kva kulturelt miljø dei har vore knytta til. Dateringsspørsmålet er 
ikkje løyst. 

Tilfanget frå Rogaland er spesielt rikt og variert. Denne artikkelen er eit 
forsøk på å gje eit oversyn over Rogalandsmaterialet og plassere dei ulike typane 
i makro-miljøet. Dinest blir det reist hypotesar om bruken av reiskapane, i første 
rekke basert på etnografiske parallellar og forhistorisk materiale frå utlandet. 
Ein hypotese, at reiskapane kan ha blitt nytta av sankarar/primitive jord
brukarar, blir nærmare drøfta. 

Neste fase vil bli å sjå gjenstandane i forhold til materielle leivningar i 
Rogaland etter mesolittiske/subneolittiske grupper og spor etter tidlege jord
brukarar. Men grunnlaget for ein slik analyse er erino ikkje utarbeidd. 

Botaniker Sverre Bakkvig ved Arkeologisk museum i Stavanger har skrive 
om den botaniske sida av spørsmåla som på kulturhistorisk basis blir reist i 
denne artikkelen. 

Materialgjennomgang 

I analysen inngår steinreiskapar med bora hol (dette må vere menneskelaga) som 
kan vere ferdig eller berre påbyrja. Reiskapane manglar markert egg, odd eller 
brukbar spiss og har inga markert slagflate. 

Tilfanget som fell under denne definisjonen blir ueinsarta og har aldri vorte 
drøfta som ei gruppe tidlegare. Det finst ingen eller berre vage meiningar om 
bruken av alle desse reiskapane. 
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Materialet som følgjer desse kriteria og som finst i Arkeologisk museum i 
Stavanger er utgangspunktet for denne analysen. Gjenstandar deponerte kring i 
fylket er te kne med i statistikken, men er enn o ikkje nærmare granska. No kre få 
funn frå Rogaland, oppbevarte utanfor fylket, men velkjende gjennom litteratu
ren, er inkluderte. På desse premissane vert summen 133 gjenstandar. 

Reiskapane har stundom ei ytre form skapt av menneskehand, andre gonger 
er utvalde naturformasjonar nytta, helst rullesteinar. I surne høve kan det synest 
som om gjenstanden tidlegare har hatt ein annan funksjon og sekundært er blitt 
laga hol i. 

Materialet blir her delt i 7 typar, i hovedsak basert på ytre form. Men 
råmateriale, vekt, geografisk fordeling osv. viser i surne høve interessante sam
anfall som gjer det truleg at inndelinga kan ha kulturhistoriske implikasjonar. 

Eigenskapane som blir summerte under materialgjennomgangen (definisjon, 
talet på funn, form på skafthol, vekt, materialbruk, geografisk utbreiing, funn
samanheng og dekor), er i stor grad opplysningar som kan ha verdi for drøfting 
av funksjon. 

Ein stor del av dette materialet har tidlegare blitt kalla køller. N emninga gir 
kanskje feil assosiasjonar, men vi manglar enn o eit brukbart ord å setje i staden. 

Korsfonna reiskapar (fig. 1-2) 

De i korsforma køllene har vore utskilde og om tala i lang tid (R 42), av eldre 
litteratur kan nemnast A. W. Brøgger (1907), H. Gjessing (1920), J. Petersen 
(1938 og 1946) og av nyare forskarar kan nemnast B. Graslund (1962). Alle gjer 
det klart at typen i første rekke er talrikt representert i Rogaland og Sunnhord
land. 

Talet på korsforma rei ska par i Rogaland er no oppe i 43. Av des se er 38 
oppbevarte i Arkeologisk museum i Stavanger og er nærmare granska. Eit par 
køller er så fragmentarisk bevarte at opphavleg korsform neppe kan garanterast, 
men restane har likevel overtydd fl eire om sitt opphav. 

Form og storleik varierer mykje. Alle som er ganske heile har fire armar med 
unntak av den trearma S 7595 frå Store Vatne, Høyland i Sandnes. Som regel er 
ein arm markert lenger enn de i andre. Men det finst også døme på tilnærma 
symmetri. Litt uregelmessige korsformer kan også forekomme (sjå fig. 1-2). 

Av andre særtrekk kan nemnast at ganske mange av gjenstandane er slipte. 
Oversida kan vere kvelva medan undersida er flatare. Fasettar på korsarmane, 
både over og under, finst i nokre høve. 

Det lengste, uskadde eksemplaret er 31,4 cm langt (S 6510) og kjem frå 
Horve i Høle. Berre nokre km unna, i Grønevika i Riska, er det minste av alle 
eksemplar funne, berre 4 cm langt (S 6440). Horveeksemplaret veg 1360 gram, 
medan miniatyrutgåva frå Riska berre veg 7,5 gram. 
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a. 

C. 

~3cm 

Fig. l. Korsforma reiskapar utan dekor. a. S 1646 Hå/and, Jæren b. S 7595 Store Vatne, 
Sandnes c. S 5630 Grude, Klepp d. S 5735 Bu, Sokndal e. S 2933 Jåsund, Sola. 
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a. 

C. 

~-~ 

Fig. 2. Korsforma reiskapar med dekor. a. S 3596 Kvianes, Ogna b. S 7050 Nordhus, 
Haus/æ, Rennesøy c. S 4234 Sund, Kopervik d.S 6510 Horve, Høle, Sandnes. 
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Som regel er skaftholet utforma frå båe sider. Av målbare eksemplar har 26 
bikonisk hol, dei fleste med svak bikonisk form, 6 har sylinderforma hol, medan 
l kølle har konisk perforering. Minstemålet på diameteren varierer mellom 28 og 
4 mm, gjennomsnittet er ca. 18 mm. Eit par køller har uferdig skafthol. 

Det synest vere eit visst samsvar mellom lengda på køllene og diameteren på 
skaftholet som utgjer mellom 5 og 16 % av største lengd. På dei målbare 
eksemplara utgjer breidda på korsarmane alltid meir enn 33 % av lengda. 

Variasjonane i vekt er store. Ei gruppe med miniatyrformer skil seg ut, heile 
5 eksemplar veg under 100 gram. Mellom 200 og 400 gram finst 6 eksemplar, 
mellom 500 og 700 gram 6 eksemplar, mellom 800 og 1100 gram 3 eksemplar, og 
mellom 1300 og 1500 gram 4 eksemplar. Det kan synest som dei ordnar seg i 
vektgrupper, ingen av dei uskadde eksemplara ligg mellom dei nemnde verdiane. 

Materialbruken er påfallande einsarta. Alle er laga av stein som let seg ripe 
med kniv og har såleis ei hardheit på under 6, dei fleste har truleg ei hardheit på 
4 eller under det. Råmaterialet er grønstein eller grønskifer. Fargen kan vere lys 
eller mørk etter variasjon med omsyn til innhaldet av kloritt. Surne eksemplar er 
skinande av små klorittkorn. Berre sjeldan er strukturen skifrig. 

Materialbruk og geografisk utbreiing er av interesse å sjå i samanheng (fig. 
6a). Grønsteinen eller grønskiferen må vere henta frå det kaledonske fjellfol
dingsområdet, noko som i Rogaland vil sei at det i hovedsak er å finne frå 
områda nord for Boknafjorden. Lengst nord på Jæren, men ikkje lenger enn til 
enden av Gandsfjorden, kan spreidde førekomstar finnast. 1 

Berre i indre fjordstrok og høgareliggande område av Rogaland er dei kors
forma køllene fråverande. I området Karmøy/Skjoldafjorden er konsentrasjonen 
stor, meir enn 1/3 av køllene har kome herifrå. Fylkesgrensa er inga stengsle for 
førekomstane. Frå Sunnhordland kjenner ein mange liknande eksemplar (J. 
Petersen 1936). På Ryfylkeøyane og kysten innanfor ligg førekomstane spreidde. 
Jæren, særleg Nord-Jæren har gitt mange funn. Området ved Figgjoelva i Klepp 
synest sentralt. Frå Jæren kjenner ein i tillegg 4 eksemplar som ikkje er nærmare 
lokaliserte. Sørfylket har jamt over færre køllefunn enn kyststroket elles, men 
dei 4 eksemplara er nok til å fastslå at tradisjonen med korsforma køller er noko 
som dei ytre kyststrok i Rogaland har hatt sams. 

Mange køller er utførte med stor omhug, formene er elegante og proporsjo
nane harmoniske. Fasettar på korsarmane er ikkje uvanleg, på større så vel som 
på mindre eksemplar (t. d. S 1606, S 1646, S 5630, S 7585). Kring den lengste 
korsarmen kan vere eit band eller eit hakk som gir illusjon av ein fallos (t. d. S 
2744, 6510 og S 7725). Ein del av køllene har innrissa dekor (S 3596 Kvianes 
Ogna, S 4234 Sund Kopervik, S 6510 Horve Høle, S 7050 Nordhus Rennesøy, S 
7725 Store Vatne Sandnes og C 7433 Skarås Sokndal). Det dreier seg alltid om 
enkle strekornament eller geometrisk mønster som gjentek seg. 

Om orneringa skal delast i element, kan dei klassifiserast på følgjande måte: 
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sikksaklinjer eller bølgjelinjer (des se kan ve re enkle eller doble), trekantmønster, 
skravert trekantmønster, regelmessig og uregelmessig strekmønster, rutemøns
ter, vaffelmønster, stigemønster, sikksakmønster med strek eller ruter som utgår 
frå vinkeltoppane (desse kan vere sett saman til sekskanta ruter), linjer med små 
utgåande tverrstrek. 

Alle korsforma køller frå Rogaland er diverre lausfunn. I dei fleste tilfelle ligg 
ikkje føre opplysningar utover at dei er funne på garden. Berre nokre få unntak 
forte l litt meir. Det finst døme på at funn frå steinalderen er kome frå same 
garden utan at ein kan påvise positiv eller negativ samanheng med køllene (t. d. 
S 6800). I eitt tilfelle er det påpeika at kølla kan ha ramla ut frå eit steingjerde då 
den vart funnen like under (S 9365). S 8415 vart funnen like ved nokre gamle 
hustufter. To tilfelle omtalar at gjenstandane vart oppdaga under husbygging (S 
6510 og S 7865). Funne under dyrkingsarbeide er omtala i 3 tilfelle, medan 4 vart 
funne i åker. Bitt tilfelle nemner at kølla kjem frå åker som ligg under ein 
berghammer, ca. 200 meter frå stranda (S 8812). Det finst nokre få opplysningar 
om kor djupt funnet låg, S 7610 låg 40 cm under overflata, S 7980 l meter under 
overflata 200-300 meter frå ein stad der straumen går sterk i dag, og S 8835 låg 
l meter djupt i sandjord. Men ingen er gravde fram av fagfolk. Elles viser 
funnopplysningane at gjenstandane jamt over er funne på gardar eller i samband 
med gardsbosetjing. 

Samanlagt er det snevre opplysningar å bygge på med omsyn til funnmiljø og 
funnsamanheng. 

1 Dei geologiske opplysningane har eg frå Hanne Thomsen, Asbjørn Simonsen, Per Blystad, alle frå 
Arkeologisk museum, Stavanger. 

Stjernefonna reiskapar (fig. 3) 

Dei stjerneforma køllene har alle ei ytre form danna av menneskehand. Også 
denne typen er ofte omtala tidlegare (t.d. Petersen 1936, Graslund 1962), og har 
vorte sett i samband med den korsforma utgåva. Typen er talrik også i Sunn
hordland, men utanfor Sørvest-Noreg er han nesten fråverande. 

Det finst i alt 13 stjerneforma køller frå Rogaland. Dei har tagga omkrets
form, skaftholet er alltid fullført. Talet på taggar eller armar kan veksle frå 23 (S 
6850) til 3 (S 6760), men mellom 5 og 7 taggar er mest vanleg. 

Storleik og form gjer at ein ikkje kan kalle tilfanget homogent. Det finst 
miniatyrformer som t. d. S 3272 frå Garborg i Time med diameter på berre 4,2 
cm og vekt på 28,4 gram, medan eit eksemplar som truleg kjem frå Stavanger 
eller omegn (S 6760), har tverrmål på 16,3 cm og vekt på 938,4 gram. Over 
halvparten har likevel tverrmål på mellom 11 og 14 cm. 
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a. b. c. 

d. e.. 

~3(/n 

Fig. 3. Stjerneforma reiskapar. a. S 7040Avaldsnes b. S 8628 b Omdal, Nedstrand c. S 3272 
Garborg, Time d. S 6760 Tru/eg nær Stavanger e. S 6850 Udnavik, Tysvær. 

Som regel er den ytre form ganske uregelmessig trass i at overflata er slipt 
med omhug og arbeidet er fint utført. Råmaterialet kan ha vore dirigerande. 
Svake fasettar finst, (t. d. S 4233), men dei fleste køllene har ganske flat form og 
høgda varierer mellom 4,4 og l ,2 cm. 

Det syntest vere eit visst samsvar mellom ytre tverrmål og diameteren på 
skaftholet som utgjer mellom lO og 23% av den ytre diameter. Samanlikna med 
andre køller har dei stjerneforma utgåvene svært ofte sylinderforma skafthol. 7 
stykke har sylinderform, 6 kan kallast bikoniske, dei fleste er berre svakt 
bikoniske. Men sjølv om holet er sylinderforma, kan det gjerne vere forma ved 
boring frå båe sider. Dei sylinderforma hola har tverrmål på mellom 32 og 8 mm, 
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dei bikoniske varierer mellom 32 og 9 mm. Holet ligg alltid om lag midt i 
reiskapen. 

Materialbruken er einsarta og interessant. Alle er laga av grønstein eller 
grønskifer og let seg ripe med kniv. Nesten alltid er den mørke, kloritthaldige 
varianten nytta. Eit unntak er S 6850 fra Udnavik i Tysvær som er laga av lys 
grøn stein. Eit eksemplar har isprengde kvartskrystallar (S 6760, fig. 3d). Konse
kvensen i materialvalet har påfallande samsvar i dei korsforma køllene. 

Når det gjeld vekt, finn ein 3 eksemplar på under 100 gram, desse kan kallast 
miniatyrutgåver. Mellom 100 og 300 gram finn vi 3, mellom 400 og 500 gram 3 og 
mellom 600 og 800 gram også 3. Berre eitt eksemplar veg mellom 900 og 1000 
gram. Vektvariasjonane viser eit visst samsvar med tyngdene på dei korsforma 
køllene. 

Berre ei av dei stjerneforma køllene har innrissa dekor, fiskebeinmønster og 
strekmønster (S 6760). 

Geografisk syner dei stjerneforma reiskapane størst konsentrasjon om nordre 
deler av fylket, og samstundes klar tilknytning til dei ytre kyststroka (fig. 6b). 
Eitt unntak kjem frå Risvoll i Sauda, eit litt atypisk tre arma eksemplar. På øy ane 
i Ryfylke finst eitt einsleg eksemplar. Jærregionen har få funn, berre 3 jamt 
fordelt. Sørfylket er funntomt. På nytt er det av interesse å sjå utbreiingskartet i 
samband med førekomstane av råmaterialet som i hovedsak er å finne i det 
kaledonske foldingsområdet nord for Boknafjorden. 

Alle de i stjerneforma køllene er lausfunn på eitt unntak nær. Det vesle 
eksemplaret, S 7961 frå V aule på Mosterøy, kom for dagen i ei hustuft frå 
folkevandringstid. Kølla låg i kulturlaget inne i huset, men i form og material
bruk skil ho seg ikkje frå resten av materialet. At gjenstandar av stein frå eldre 
periodar kan finnast i samband med gardsanlegg frå jernalderen, har vi fleire 
døme på, f. eks. på Ullandhaug i Stavanger (Myhre 1975, s. 83) og Sostelid i 
Åseral (Hagen, 1953, s. 83). 

Opplysningar om funnsituasjon er enno meir sparsomme enn for dei kors
forma reiskapane. Eit par funn vart gjort ved grøfting og pløying. I eitt høve får 
ein vite at kølla låg % meter djupt i kanten av ei ur (S 8125) og ei kølle låg i ei 
steinrøys som var kasta saman i nyare tid (S 8628b). Det blir såleis berre i 
makromiljøet storparten av materialet kan plasserast. 

Kulefonna reiskapar (fig. 4) 

Omfattande diskusjonar av denne typen er ikkje presentert tidlegare (sjå likevel 
Gjessing 1942 og 1945). 

Dei kuleforma reiskapane har ikkje like stor høgd som tverrmål, men høgda 
er alltid meir enn Y2 av diameteren. Å kalle dei flattrykte kuler ville vere meir 
korrekt. 
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Fig. 4. Kuleforma reiskapar. a. S 6634 Galt a, Sørbø, Rennesøy b. S 3120 Ri sjel/, Klepp c. S 
9094 Sele, Bore, Klepp. 

Gruppa er relativt einsformig i storleik og vekt. Diameteren varierer mellom 
8 og 4,9 cm, tilsvarande høgd mellom 5,6 og 3,3 cm. 

I alt har Rogaland gitt 10 funn, av desse er 9 granska. Det tiande, eit sterkt 
skada eksemplar, er deponert i Haugesund. Halvparten, 5 stk., har uferdig 
skafthol. På resten varierer minstemålet på skaftholet mellom 10 og 13 mm. 
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V ekta på de i einskilde eksemplara varierer heller lite, 6 veg mellom l 00 og 
300 gram, dei andre mellom 300 og 500 gram. 

Materialbruken er vekslande, 3-4 stk. er laga av grønstein, den mørke klo
ritthaldige varianten. Elles er hardare stein som gneis og granitt nytta. 

Trass i det låge talet på kuleforma reiskapar, kan ein snakke om tre geogra
fiske funnkonsentrasjonar, Haugesunds-området, øy ane i Rennesøy kommune 
og området kring Figgjo-elva på Sentral-Jæren (fig. 6c). 

Også desse køllene er lausfunn. Utover opplysningar om at gjenstandane låg i 
dyrka mark, i grøfter, i åker og i ei steinrøys, veit ein ikkje noko vesentleg om 
mikro-miljøet eller samanhengen med eventuelle andre funn. 

Rundovale reiskapar (fig. 5) 

Som eksplisitt gruppe er typen lite diskutert her i landet. Nemnast kan likevel 
Brøgger 1909 og Gjessing 1942. Frå dansk område omtalar Glob denne og 
liknande typar (Glob 1945). 

I Rogaland er dette ei av dei mest talrike kølletypane, i alt er 28 funn 
registrerte. Den ytre forma synest naturdanna, i det vesentlegaste som rullestei
nar. 

Forma er flattrykt og avrunda, svært ofte er horisontalsnittet litt avlangt. 
Nesten alle dei rundovale køllene har ei høgd på mellom Y2 og ~ av tverrmålet 
eller lengda. 

Storleik og vekt varierer. Tverrmål/lengd på køllene ligg mellom 14,4 og 6,3 
cm, men kring 10 cm er mest vanleg. Vektmessig ligg variasjonane mellom 917,4 
gram (S 5846, Nedre Førland, Tysvær) og 144,1 gram (S 3037, Re, Time). 

Skaftholet er svært ofte uferdig, noko som gjeld for 13 eksemplar. Dei 
uferdige er som regel påbyrja frå båe sider, surne er nesten gjennom brotne, men 
alle stadium finst. Nokre av dei gjennombrotne synest likevel ikkje fullførte. 
Diameteren på skafthola er jamt over små med minstemål på mellom 19 og 5 
mm. Av dei gjennombrotne er alle utan eitt hol bikonisk. Unntaket er konisk og 
synest danna berre frå ei side (fig. 5 d). 

Materialet reiskapane er laga av er nesten alltid hardt, som oftast let det seg 
ikkje ripe med kniv. Hardheita må stort sett vere over 6. K vartsitt, brunkvit på 
farge, er vanleg med i alt 7 eksemplar. Sandstein og gneis kan også vere nytta. 
Grønstein eller grønskifter er derimot ikkje konstatert. 

Dekor er så godt som ukjent. Men eksemplaretS 4581 frå Grude i Klepp har 
nokre innhogde merke på eine sida som antan kan vere funksjonelle eller vere 
ein slags dekor. Fire riller, plasserte med innbyrdes ulik avstand strålar ut frå 
det bikoniske skaftholet (fig. 5b). Spor av liknande merke finst på S 2863 (fig. 
5 c). 
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a. .6. 

C. 

Fig. 5. Rundovale reiskapar. a. S 4904 Nese, Klepp b. S 4581 Grude, Klepp c. S 2863 
Boganes, Jæren d. S 4239 Ualand, Heskestad, Lund. 

Knusemerke finst på svært mange av dei rundovale eksemplara, langs heile 
omkretsen eller berre no kre få stad er. 

I vekt grupperer storparten av materialet seg mellom 200 og 600 gram. Bit 
samla oversyn over eksemplara som ikkje er altfor skada, viser ei slik fordeling: 
3 veg mellom 100 og 200 gram, 14 mellom 200 og 400 gram, 5 mellom 400 og 600 
gram, 2 mellom 600 og 700 gram og 2 mellom 900 og 1000 gram. 

Geografisk utbreiing for rundovale køller viser eit litt avvikande bilete i høve 
til typane som tidlegare er omtala (kart fig. 6d). 

Tyngdepunktet finst no på Jæren der det i alt er gjort 16 funn. Kartet viser 
ein tydeleg konsentrasjon om Midt-Jæren, Klepp kommune. 

Sør-fylket har 2 eksemplar, nok til å fastslå at typen har vore i bruk her også. 
Frå øyane i Ryfylke kjem 3 funn, området mellom Karmøy og Vindafjord har 
gitt 6 rundovale køller. 
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Fig. 6. Utbreiingskart over køller i Rogaland: a. Korsforma, b. Stjerneforma c. Kuleforma 
d. Rundovale. 



På nytt er det interessant å sjå utbreiinga i høve til naturlege førekomstar av 
råmaterialet. På Jær-strendene skulle slike steinar finnast i overflod. 

Sjølv om det geografiske tyngdepunktet for funn skil seg frå dei stjerneforma 
og dei korsforma køllene, så er makro-miljøet det same, dei ytre stroka i fylket. 

Alle synest vere lausfunn, detaljopplysningar er mangelvare. Fleire skal vere 
funne i dyrka mark eller under jordarbeide. Om S 2863 frå Boganes, Stavanger 
er det notert at gjenstanden vart funnen nær jernbanelinja 2 fot nede i jorda. Den 
mest interessante opplysninga knyter seg til S 9516 fra Hå i Hå, som skal vere 
funnen på strandterassen under ei lita rydningsrøys. 

Runde reiskapar med 1narkert sidekant (fig. 7) 

Desse køllene merkjer seg ut frå dei rundovale etter som dei har ei ytre form 
bearbeidd av menneskehand. Som eigen gruppe er dei knapt nok omtala i norsk 
litteratur. 

a. 

b. 

~Ctn 

Fig. 7. Runde reiskapar med markert sidekant. a. S 5995 Byre, Fister, Hjelmeland b. S 2906 
Bø, Hå c. S 9248 Sporen av Hinna, Stavanger. 
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Gruppa er ikkje særleg talrik i Rogaland, berre 8 eksemplar er registrerte. 
Ytre form er rund eller tilnærma rund, sidekanten er tydeleg markert som 

resultat av bearbeiding. Kanten kan vere tilspissa eller markert med tilhogge 
band. Etter høgdesnittet kan ein skilje ut to variantar: 
a) Reiskapen er kvelva både på over- og undersida og er tjukkast ved skaftholet. 

Tverrmålet varierer mellom 14,6 og 10,0 cm, høgda mellom 4,1 og 2,8 cm. 
b) Denne utgåva er kvelva over og flat under, også denne er tjukkast ved 

skaftholet. I storleik varierer tverrmåla mellom 13,7 og 8,0 cm, høgdene 
mellom 3,6 og 2,3 cm. 
Alle eksemplara har ferdige skafthol, 5 bikonisk og 3 sylindrisk forma. 

Diameter på skafthola varierer mellom 36 og 14 mm. Forholdet mellom diameter 
og ytre tverrmål viser seg å ve re mellom l O og 25%. 

Av dei 7 eksemplara som let seg vege, er l mellom 100 og 200 gram, 4 
mellom 300 og 600 gram og 2 mellom 800 og 1000 gram. 

Ingen har dekor av noko slag. 
Materialbruken er forskjellig for dei to variantane. A-varianten finst aldri i 

grønstein. Det er stort sett gneis og kvartsittiske bergarter som er nytta. Variant 
B er derimot laga av mjukare steinslag, alle er av grønskifer eller grønstein. 

Utbreiingskartet viser at typen er fråverande sør for Figgjo-elva i Klepp (fig. 
lOa). Forutan 4 funn frå Nord-Jæren ligg eitt i Ryfylke og 3 i Nord-fylket. 

Alle er lausfunn så vidt ein kan forstå. Men S 6791 frå Kjølvik i Jelsa bør 
kommenterast litt nærmare. Denne vart funnen i noko som heitte Stoveåkeren, 
like ved ei høyløe, ca. 10 meter over havet. I same åkeren skal det vere funne 
flint og steinøkser. Om S 9248 er det opplyst at gjenstanden låg i kanten av ei 
myr. 

Reiskapar med firkanta form (fig. 8) 

Rogalandsmaterialet tel berre 7 eksemplar. Lengdesnitt og høgdesnitt for denne 
typen er firkanta eller tilnærma firkanta, som regel rektangulært. Av dette kan 
ein utleie at typen etter alt å døme har ei ytre form danna av menneskehand. 

Største lengd varierer mellom 9,3 og 4,9 cm, største breidd mellom 5,9 og 3,5 
cm, høgda mellom 4,9 og 1;6 cm. 

Berre 6 av eksemplara er målte då det 7. er deponert utanfor Arkeologisk 
museum. Av desse har 4 bikoniske og 2 sylinderforma skafthol. Minste diameter 
for skaftholet varierer mellom 20 og 11 mm. 

Utgåvene i denne gruppa er helst små og lette, 5 veg under 300 gram, eitt ligg 
mellom 500 og 600 gram. 

Råmaterialet er mjukt, alle let seg risse med kniv. Fire er laga av kloritthaldig 
grønstein, 2 av amfibolitt. 

To eksemplar har enkel dekor, S 7600 har strekdekor (stigemønster) langs 
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a. 

6. 

c. 

Fig. 8. Firkanta reiskapar. a. S 6635 Austbø, Hauske, Rennesøy b. S 3810 Haugvaldstad, 
Mosterøy, Rennesøy c. S 7600 Nordland på Heien, Eigersund. 

ytterkonturen og kring skaftholet (fig. 8c). S 3810 har eit slurvut utført rute
mønster (fig. 8b). 

Geografisk fordeling kan tyde på lokale tradisjonar for denne formen (fig. 
10b). Fem stykke er funne i Ryfylke, av desse kjem 3 frå Rennesøy kommune. 
Dei andre kjem frå Jæren og Sør-fylket. 

Alle er lausfunn. Utover opplysningar om at dei er funne ved dyrkingsarbeid, 
i ei røys eller i nærleiken av garden, er detaljopplysningane sparsomme. 
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Reiskapar 1ned uregebnessig fonn (fig. 9) 

Dette er ei oppsamling av eksemplara som ikkje inngår i andre grupper, men 
som etter utskiljingskriteria likevel fell inn under definisjonen. 

Her finst køller med uregelmessig ytre form, fragmentariske eksemplar som 
er vanskeleg å typefeste, utgåver som berre finst i eitt eksemplar og difor ikkje 
kan utskiljast som eigen gruppe, forutan sekundært brukt materiale der skafthol 
er laga i ein gjenstand som synest ha hatt ein annen funksjon opphavleg. 

Som regel er arbeidet meir slurvut utført enn på dei andre typane, men 
utover dette synest det vanskeleg å finne nokon bindelekk i det heterogene 
materialet. 

Ytre form er stundom naturdanna, andre gonger kulturprodukt. Samla tal frå 
Rogaland er 26 eksemplar. Formene varierer sterkt. Det finst greitt definerbare 
utgåver som den runde, skiveforma (fig. 9b), uregelmessige rullesteinar (fig. 9d) 
og knudrete utgåver som fig. 9c. Fig 9a synest vere nytta sekundært. 

Som følgje av dei nemnde forholda, varierer form og vekt merkbart. Største 
og minste lengd ligg mellom 14,7 cm (S 4816) og 6,4 cm (S 7837) og eksemplara 

a. 

C. 

Fig. 9. Reiskapar med uregelmessig form. a. S 6900 Harestad, Randaberg b. S 8383 Nedre 
Fister, Hjelmeland c. S 7575 Sandeid, Vikedal d.S 8395 Stavnheim, Hå. 
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Fig. JO. Utbreiingskart over køller i Rogaland: a. Runde reiskapar med markert sidekant b. 
Firkanta reiskapar c. Uregelmessige former. 
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som ikkje er skada. Vekta varierer slik: 14 veg under 300 gram, 7 ligg mellom 
300 og 500 gram, 2 mellom 500 og 700 gram, l mellom 900 og 1000 gram. 

Forma på skaftholet varierer frå bikonisk, konisk til sylinderform, utan noko 
klart mønster. Surne står skeivt i forhold til overflata på gjenstanden. 

Materialbruken er mangfaldig som formene. Her finst både mjuke og harde 
steinslag, alt frå kleber til kvartsitt. 

Geografisk utbreiing viser størst samsvar med de i rundovale køllene, ein 
tydeleg konsentrasjon om Midt-Jæren, elles spreidde kring i kyststroka av fyl
ket. Som regel er også des se lausfunn. Eitt muleg unntak er S 8596 a fra Anis dal i 
Hå. Sjølv om funnsamanhengen på ingen måte er sikker, er det i dyrka mark i 
nærleiken også plukka opp ein pilespiss av Garnes-typen, to flekkeskraparar og 
to skiveskraparar av flint forutan ein god del flintavfall. 

Det er vanskeleg å tillegge denne gruppa særleg stor vekt i det vidare arbeid, 
til det er materialet for usikkert. 

Samanfatning 

Materialet er som vist heterogent. Lekken som bind typane saman er i første 
rekke skaftholet, dinest det negative forholdet at dei manglar funksjonsforkla
ring. Kronologiske haldepunkt er få, nesten alle er lausfunn. 

Men liknande førekomstar er talrike også andre stader i landet vårt. Vi kan 
difor ikkje slå oss til ro med uvissa, men gjennom å sette fram hypotesar bør vi 
prøve å få reiskapane i tale. 

Etnografisk materiale kan hjelpe oss på veg. Geografisk fordeling og plasse
ring av gjenstandane kan fortelje ein del. Likeeins synest materialbruk, form og 
dekor å vise interessante samanhengar. 

I Rogaland er i første omgang det geografiske makro miljøet iaugefallande. 
Framfor alt er det kyststroka som har gitt funn, medan dei indre fjordstroka og 
høgareliggande områda i det vesentlege er funntomme (fig. 11 a). Eit funnkart 
der dei uregelmessige formene (som er ganske tvilsomme) er sjalta ut, gir same 
hovedinntrykket (fig. 11 b). 

Fordelinga i kyststroka er ganske jamn når ein ser materialet samla, Sør-fyl
ket er mest funnfattig. På Jæren finn ein konsentrasjon i Klepp kommune, men 
-ytre Ryfylke og Nord-fylket har også tett med funn. Typar laga av grønstein eller 
grønskifer er mest tallrike i nordre deler av fylket inkludert Nord-Jæren, medan 
rullesteinsformene har sitt tynge punkt lenger sør. 

Dei største funngruppene som den korsforma- og den rundovale typen er 
likevel kjende over alt i dei ytre strok av Rogaland. 
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Kort forskingshistorikk 

Som samla gruppe er materialet ikkje drøfta tidlegare. Dei ulike typane må difor 
omtalast kvar for seg. 

Korsforma- og stjerneforma køller har tidlegare blitt sett i samanheng på 
grunn av overlappande geografisk utbreiing, slektskap i råmateriale og likskap i 
form. I 1938 gir Jan Petersen ei oversikt over materialet og konkluderer med at 
viktigaste utbreiingsområdet er å finne i Rogaland og Hordaland, ellers i landet 
finst berre få og spreidde eksemplar. Mot aust, i Sverige og i Finland, finst 
derimot nærslekta funn (Petersen 1938). Også Brøgger (1909) og Gjessing (1945) 
viser til same geografiske utbreiinga. 

Det mest omfattande arbeidet av nyare dato er utført av Bo Graslund (1962). 
Han har laga nordisk utbreiingskart for båe typane, her gjengitt i fig. 11 c, d. Tala 
hans viser at 69 korsforma køller er registrerte på norsk område og 5 i Sverige. 

Lenger aust er opplysningane ikkje så detaljerte, men typen skal finnast både 
i Finland og i Russland. Av de i stjerneforma utgå vene nemner Graslund 22 
eksemplar som alle er norske og nesten utelukkande frå Rogaland/Hordaland. 
Eitt unntak er påtruffe i Hallingdal og eitt i Finnmark. Ingen av typane er kjende 
frå dansk område. 

Dei korsforma køllene har lenge blitt sett som typologisk nærslekta og truleg 
ei vidareutvikling av hakkene med fortjukka skaftholsparti (R 43) (t. d. Brøgger 
1907, Petersen 1936, Graslund 1962). Korsforma skal ha oppstått som eit resultat 
av at det fortjukka partiet tok til å vekse. Slike hakker er ikkje tekne med i 
denne analysen, og dei er påfallande fåtallige i Rogaland. Opphavet både for 
hakka og den korsforma kølla kan ve re horn eller beinformer, nok o som igjen 
forklarar bruken av mjuke bergarter som råmateriale (Gjessing, H. 1920, Gjes
sing, G. 1945). Men ulik geografisk utbreiing for opphav og etterkomar skaper 
litt problem for hypotesen (Graslund 1962). 

Spørsmålet om funksjon har skapt van skar. Skaftholet har svært ofte biko
nisk form, noko som har gjort det vanskeleg å skjøne skjeftingsmåten. Dei ulike 
namna nytta på reiskapane viser tvilen med omsyn til bruk, ved sida av køller 
blir det snakka om klubber og våpen. 

Problemet er ikkje løyst trass i ein del forslag. Stridsvåpen har vorte nemnt 
(Bjørn A. 1934), vidare klubber, t. d. til bruk på seljakt eller ved sanking av skjei 
(Alin 1955). Både Gjessing, H. (1920), Petersen (1938) og Graslund (1962) kon
kluderer med at bruken nok har vore kultisk/seremoniell heller enn praktisk. 
Form og dekor blir framheva som argument for synet, likeeins den omhug som 
er lagt i arbeidet. Andre fakta som peiker i same retning er miniatyrutgåvene 
som neppe kan ha hatt nokon praktisk funksjon, men snarast må tolkast som 
amulettar. Men kvifor slike kultsymbol eller statussymbol skulle perforerast, har 
vore eit uløyst spørsmål. 
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Fig. 11. Utbreiingskart over køller: a. Samtlege i Rogaland b. Samtlege -7- dei uregelmes
sige i Rogaland c. Korsforma reiskapar i Skandinavia (etter Gråslund 1962) d. Stjerneforma 
reiskapar i Skandinavia (etter Gråslund 1962). 
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Den siterte diskusjonen gjeld i hovudsak dei korsforma utgåvene, i mindre 
grad også dei stjerneforma. 

Vanskane med å forklare bruken heng også saman med det problematiske 
faktum at nesten alle er lausfunn. Desto større interesse knyter det seg til to 
eksemplar av de i korsforma køllene funne i ytre Hordaland i sikre kontekstar. 
På Ramsvikneset, Straume på Radøy, kom ei kølle av klorittskifer for dagen i eit 
stratifisert boplasslag. Kølla, som er den første i sitt slag som har kome fram 
gjennom fagleg graving, låg i den yngre fasen av bosetjingslaget (Bakka 1964). 
Ikkje langt unna, på Y ste bø på Radøy, er enno ei korsforma kølle komen for 
dagen i ein liknande funnkontekst (Bakka 1973). Dette er de i einaste verkeleg 
interessante og pålitande samanhengane. Boplassane er truleg frå tidlegneolit
tisk/mellomneolittisk tid, og Bakka tolkar dei som subneolittiske miljø (Bakka 
1973). 

Dateringsspørsmålet har tidlegare blitt diskutert ein del utan at synsmåtane 
har vore overtydande. Spørsmålet har stort sett dreia seg om reiskapane har 
vore mesolittiske eller neolittiske. Ingen har påstått datering til metalltid. Full
boring og dekorelement har vore nemnt som argument for mesolittisk datering, 
steinbruk, sliping og dekorelement som argument for neolittisk plassering (t. d. 
Graslund 1962 og Bakka 1973). Detaljane skal ikkje utgreiast her. Dei to køllene 
frå Radøy i Hordaland er dei sikraste og mest interessante haldepunkta. 

For dei andre kølletypane er historikken kortare. Ingen har fått særleg 
omfattande omtale og utbreiingskart er ikkje utarbeidd. Utskiljingskriteria for 
ulike variantar har ikkje vore eintydige. 

Kuleforma køller blir omtala av Gjessing i 1942, og han nemner eitt eksemp
lar frå Heggen ved Harstad, eitt frå Herøy på Sunnmøre forutan funn frå 
Rogaland (1942, s. 74). Funksjon, samanheng og datering er ikkje drøfta. 

Rundovale køller er blitt omtala som «runde hammere med skafthull eller 
fingergroper», «flate, ovale skafthullsklubber» (Gjessing 1942, s. 74-75) og 
«Stenskiver med hul» (Brøgger 1909, s. 87). Grunna mangel på definisjon og 
oversyn over materialet kan det ve re vanskeleg å skjøne kva dette omfattar. 
Brøgger seier: « Steinskiven er en likeså almindelig form som stenklubben og kan 
forekomme indenfor alle stenaldersområder over hele jorden» (1909, s. 87). Han 
opererer med ei arktisk form (avbilda 1909 fig. 138) og ei sør-skandinavisk form 
som R 46. 

Formene R 37-38 kallar Brøgger nord-norske eller nord-skandinaviske. Date
ringa meiner han er siste del av steinalderen utan at påstanden er godt under
bygd. (a. a. s. 89). 

Om bruken av køllene har Gjessing tenkt seg at knakkespora på sidene kan 
tyde på at dei har vore nytta til knusing av etande røter (1942 s. 75). 

Heilt ukjend kan den rundovale utgåva ikkje vere i Aust-Noreg heller. Gjes
sing avbildar t. d. eit eksemplar frå Ljørdal i Trysil (1945, fig. 7). 
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Nokre få rundovale eller ganske flate køller er funne i relativt sikre kontek
star utanfor Rogaland, og har interesse både i miljø- og dateringssamanheng. På 
ein boplass frå Virik i Ofoten kjem ei tilnærma rundoval kølle med skafthol. 
Boplassen er blitt karakterisert som arktisk steinalder (Brøgger 1909, s. 87). I 
Kirkhellaren på Træna grov Gjessing fram ei rundoval kølle med uferdig skaft
hol. 

Han daterer funnet kronologisk sett til bronsealder, kanskje eldre bronseal
der (Gjessing 1943, s. 113). På Vestlandet, nærmare bestemt Hovden, Kinn i 
Sogn og Fjordane, låg ei kølle avbroten ved skaftholet i ein boplasskontekst. 
Oldsakene vart funne i eit mørkt, kolblanda lag med bein og skjelbitar, men var 
temmeleg omrota då Bøe kom dit i 1924. Funna, Garnespil, skiferpil, 
Vespestadøks, m.a. tyder på yngre steinalder (Bull 1937). På siste lokalitet som 
skal nemna~t, Røykjenes, Vikebygd i Sveio, er funna stort sett samla opp av 
bonden på garden, men staden vart besøkt av Bull i 1933. Vespestadøkser, 
tangepilar, reiskapar av årekvarts og skifer tyder på ei datering til yngre steinal
der også i dette tilfellet, og kanskje også eit subneolittisk miljø. 

Elles kan det vere av interesse å sjå våre runde og rundovale førekomstar i 
samband med danske typar slikt. d. Glob har klassifisert dei (Glob 1945). Heller 
ikkje bør ein lavere å nemne køllene frå Suomusjarvikulturen (t. d. Luho 1967), 
sjølv om spørsmålet om samanheng ikkje kan drøftast her. 

Etnografiske parallellar 

Funksjonsanalysane for det norske materialet er utilfredsstillande og mest basert 
på gissingar. 

Reiskapar med bora hol, til dels ganske lik dei som er funne i Rogaland, kan 
ein finne parallellar til i ulike museum kring på jorda. Og no kre få stader er enn o 
slike reiskapar i bruk. Det etnografiske materialet synest altfor lite nytta når det 
gjeld tolking av funksjon for våre forhistoriske funn. I det følgjande blir difor ein 
del etnografisk og forhistorisk materiale frå andre deler av verda drøfta. 

Fig. 12 viser eit utval steinreiskapar med hol i teikna frå ein monter i 
National Museum of Tanzania. Surne er til forveksling like våre rundovale og 
runde køller. 

De i blir her kalla «bo red stones» og er vanlege på forhistoriske boplassar 
både i Aust- og Sør-Afrika. Som det skulle gå fram av fig. 12, har dei fleste 
eksemplara bikonisk eller konisk hol, sjølv om sylinderform også finst. I dag blir 
det i Aust-Afrika arbeidd for å finne ut om <<bo red stones» kan vere ein leiarfos
sil til å fastslå buskmennene si utbreiing før Bantuekspansjonen Gord
bruksekspansjonen) (munnleg opplysning frå tilsette ved National Museum of 
Tanzania). 

Spørsmålet om korleis reiskapane kan ha vorte nytta i Aust-Afrika er disku-
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Fig. 12. Steinreiskapar med bora ho/frå National Museum ofTanzania. Målestokk ca. l: 5. 
(Tegn. T. Bodøgaard). 

tert ei rekke stader. Til dels støttar ein seg til parallellar frå historisk kjende 
samfunn, til dels til miljøet på forhistoriske boplassar. Eric ten Raa er kanskje 
den som i seinare tid best har samanfatta synsmåtane (Raa 1967). Han hevdar at 
den mest rimelege bruken, og den som oftast er dokumentert, er såkalla 
«weights for digging sticks», tyngjer til gravestokkar. Men andre bruksmåtar er 
også påviste. Liknande steinar har vorte nytta som munningsstykke på blåsebel
gar i samband med smelting av metall. Sandawefolket, ei fangst-/sankargruppe i 
det indre av Tanzania, har brukt slike steinar i samband med jakt. Stundom har 
dei tredd steinane opp på spyd for å få ekstra tyngje når dei gjekk på elefantjakt. 
Ved villsvinjakt vart steinane nytta på følgjande måte: På eit spyd vart steinen 
festa som vektlodd. Ei line vart så knytt fast til spydet og jaktvåpenet hengt opp 
over ein sti der dyra ofte kryssa. Når svinet trødde på stien, vart lina stramma til 
og spydet utløyst slik at det med stor vekt fall ned og råka byttet. 

Det som kan vere verd å merke seg er at i alle tilfelle er det snakk om 
funksjon som tyngje, steingjenstanden verkar i kraft av vekt og skafthol. Vidare 
er det klart at i Aust-Afrika har «bored stones» stor sett blitt nytta av fangst-/ 
sankargrupper. 
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Fig. 13. Gravestokk med steintyngje frå buskmennene i Sør-Afrika. (Etter Ratze/). 

Fig. 14. Kvinne med gravestokk. Helle måling frå Ladybrond, Sør-Afrika. (Teikna etter 
utstilling i National Museum of Tanzania, T. Bodøgaard). 
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Den tyske forskaren Friedrich Ratzel har gitt oss ei interessant teikning av 
gravestokken som kvinnene i buskmannssamfunna nytta i siste halvdel av 1800-
talet (gjengitt fig. 13). Sjølve gravestokken er laga av tre, er ganske kort og 
tilspissa i smalenden. Steinen er festa til stokken ved ein liten pinne, stukken 
ned i holet mellom stokken og steinen. Detaljen er av interesse for oss. Ein 
skulle gisse på at forma på skaftholet må ha vore konisk eller bikonisk. Tyngja 
er til forveksling lik mange funn frå norsk område. 

I seinare tider og i mange område har gravestokken vore nytta som reiskap 
for kvinner som sanka ville plantar og smådyr. Hellemålingar viser at kvinner 
også har hatt denne oppgåva tidlegare. Fig. 14 (teikna etter bilete i National 
Museum of Tanzania) gjengir ei frodig kvinne med stokk i handa. Biletet er frå 
Ladybrond i Sør-Afrika. Den runde gjenstanden er tolka som tyngje på grave
stokken. Dateringa er uviss. Biletet gir uttrykk for den viktigaste oppgåva 
kvinner har i mange fangst-/sankarsamfunn, sanking av plantar og smådyr. Også 
andre stader i Afrika finst hellemålingar som viser kvinner med gravestokk. 
Henri Lhote har t. d. dokumentert dette i Sefar i Sahara, også i dette tilfellet har 
stokken ei kule i eine enden. Lhote seier at stokken må vere kvinna sin graverei
skap (Lhote 1958, s. 113). 

I den etnografiske samlinga i Stavanger Museum1 finst ein del steinkøller 
som de i seinare åra har kome inn frå New Guinea. Det ligg ikkje føre konkrete 
opplysningar om bruken av reiskapane, men den eine kølla sit enno fast på ein 
stokk, ca. l meter lang, og tilspissa i eine enden. Mykje tyder på at det er ein 

Fig. 15. Stjerneforma steinkølle på tilspissa trestokk frå New Guinea, nå i Stdvanger 
Museum. (Foto Ragne Johnsrud). 
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Fig. 16. Korsforma og runde steinreiskapar med hol i, a, c, d frå Rogaland, b, e frå New 
Guinea. (Foto Ragne Johnsmd). 
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gravestokk. Steintyngja er stjerneforma, ytre del av taggane er delte opp i 
horisontalsnittet (fig. 15). På kølla er smurt inn ein del voks, særleg mellom 
taggane og inn mot holet. Saman med det skjefta eksemplaret finst også andre 
steintyngjer, både kuleforma, korsforma, stjerneforma og rundovale. Ein del av 
dette materialet er til forveksling likt funn frå Rogaland, noko fig. 16 skulle vise. 
Her er gjenstandar frå de i to miljøa lagt saman. Samtlege eksemplar frå New 

-
Fig. 17. Mann frå Thailand med drill med steintyngje. (Tegna etter foto frå National 
Geografical Magazine 1972, E. B}ørkhaug). 
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Guinea er raudmåla, truleg med jordokker. Frå Melanesia, frå Amerika og andre 
stader kring i verda er liknande køller samla inn. Mange stader synest dei ha 
vorte tredde ned på stokkar eller kjeppar som har vore tilspissa i eine enden (t.d. 
Bahnson, 1900 s. 21, 178, 420 osv.). I tidleg etnografisk litteratur blir dei omtala 

' som reiskapar til å slå kvarandre i hovudet med eller som kastekøller. Men 
funksjon som gravestokk er også nemnt (a. a. s. 21). 

Også primitive jordbrukarar har nytta gravestokk, og gjer det til dels enno. 
Men det må understrekast at steintyngjer slett ikkje er kjende over alt der 
gravestokken blir brukt, ko1kje i fangst-/sankarsamfunn eller hos jordbrukarar. 

I ein monter i British Museum er sett opp eit diorama over tidleg jord
brukskultur, skapt på grunnlag av «recent excavations by dr. Kathleen Kenyon» 
utanfor Jerichos murar. Her bearbeider folk åkeren ved hjelp av gravestokk. I 
same monter er rekonstruert ein gravestokk, kring 80 cm lang og med ei diskos
forma steintyngje med bora hol i midten. Tyngjas diameter kan ha vore ca. 13 
cm (munnleg opplysning frå Sverre Bakkevig 1977). 

Streiftoget kan ta oss enno vidare. Teikninga fig. 17, er gjengitt etter eit 
bilete frå tidsskriftet National Geographic (1972, s. 268). Denne mannen frå 
Thailand held på og reparerer eit munnladningsgevær. Han brukar drillbogeprin
sippet og ei kuleforma steintyngje er del av utstyret. Dei kulefor!lla køllene frå 
Rogaland ville sikkert ha gjort jobben like bra. Rotasjonen skaper virkninga, 
likevel er det i kraft av si vekt at steinreiskapen fungerer. Herifrå er det 
nærliggande å gå til drillarbeide vi veit vart utført hos oss i steinalderen, t.d. ved 
utforming av skaftholet på økser. Etnografisk materiale har vist at avrunda 
steinar har vorte nytta til å presse ned drillreiskapen med. Steinen blir då utsett 
for rotasjon på same måte som reiskapen under. Når steinen er nedsliten på ei 
side, er det berre å snu han. Stein som passar godt i neven er nok det ideelle. Og 
det kan ligge fri stande . nær å velje ut og seinare nytte denne tyngjesteinen til 
andre føremål når den har gjort jobben med drillarbeidet. 

1 Eg skuldar Jenny Rita Næss og Jan Henrik Lexow takk for å ha gjort meg merksam på dette 
materialet. 

Reiskap for sankar/jordbrukar? 

Det finst sikkert ikke ei rett forklaring for bruken av kølle eller tyngje-materialet 
frå Rogaland. Ein og same reiskapen kan også ha blitt nytta på fleire måtar 
ettersom høvet baud seg. Form, storleik, vekt, råmateriale, skaftholsform, osv. 
kunne sikkert gje svar om rimeleg eller urimeleg i høve til dei nemnde bruksmå
tane om kvar einskild gjenstand vart testa i praksis. 
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Her blir ei forklaring vald ut framfor andre, og bakgrunnen nærmare ut
greidd. Det er hypotesen at reiskapane kan vere tyngjer på gravestokkar som 
blir valt. 

Kva er så ein gravestokk, korleis blir han nytta, og kven brukar denne 
primitive reiskapen? 

Gravestokken kan variere i form og storleik, men er som regel avrunda i 
tjukkenden og tilspissa i tynnenden. Han blir nok nytta oftare utan enn med 
steintyngje. Gravestokken er framleis i bruk hos ei rekke fangst-/sankargrupper. 
Men også hos primit~ve jordbrukarar er reiskapen vesentleg. Dømet frå Jericho 
er tidlegare nemnt. Om situasjonen i vår tid seier t.d. Ester Boserup: «The 
digging stick is the most primitive of the main agricultural tools, and the people 
who use the digging sticks are the most primitive of the agricultural tribes li ving 
today» (Boserup 1965, s. 23). 

Jordbruk drive under svirydningsmetoden med lang regenerasjonstid (forest 
fallow), krev lite reiskap slik arbeidet blir praktisert framleis. Det trengst øks for 
å felle eller ringe trea. Deretter gjer handmakt og elden sin del av jobben. 
Gravestokken kan bli nytta både under planting, «harving» og hausting. Også i 
kjende jordbrukssamfunn som driv denne mest ekstensive formen for jordbruk, 
er det kvinnene som utfører arbeidet der gravestokken er i bruk (Boserup 1970). 
Med så lang re generasjonstid som «forest fallow» krev, blir det hevda at neppe 
meir enn 5% av det totale areal som skal brukast på sikt kan blir dyrka kvart år 
(Boserup 1965, s. 31). Når ein må gå over til kortare regenerasjonsperiode (bush 
fallow), t.d. på grunn av knappe areal, kan det by på vanskar berre å greie seg 
med øks og gravestokk. Men her speiar andre faktorar som t.d. jordsmonn inn. 

At gravestokken kan vere ein bindelekk mellom haustingsøkonomi og primi
tiv jordbruksøkonomi er elles eit interessant spørsmål. Dersom sanking var 
kvinnearbeid også i forhistoriske samfunn, kan spørsmålet om rolla kvinna har 
spela i tidleg jordbruksøkonomi reisast. Problemet er for omfattande til å bli 
nærmare drøfta her. La· oss berre hugse kva ein kjend religionshistorikar, Mircea 
Eliade, seier om forholdet kvinne/tidleg jordbruk på bakgrunn av sitt eige fag: 
«No one doubts that agriculture was invented by women» (Eliade 1958, s. 247). 
Men dette var hans ord. 

Hos fangst-/sankargrupper blir gravestokkens spisse ende nytta for å grave 
opp lø kar, røter og andre underjordiske plantedelar. Også smådyr under jorda 
blir samla på denne måten. Ei skildring frå-Bindibustammen i Australia (ei av dei 
mest upåverka fangst-/sankargrupper som lever i dag) kan fortelje korleis desse 
menneska nyttar gravestokken: «The wanari (digging stick) is used with a quick, 
stabbing movement often terminating in a downward thrust to loosen the sand, 
and this action is followed by a scooping motion of the right hand to remove the 
loose soil or sand» (Thompson 1964, s. 408). 

Fordi gravestokken er kvinnene sin reiskap i kjende fangst-/sankarsamfunn, 
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kan han bli oppfatta som symbol for kvinnas økonomiske rolle i samfunnet, eller 
som eit symbol for sjølve kvinnekjønnet. Dette viser t.d. ei utsegn frå ei fangst-/ 
sankarkvinne i Australia: «We carry digging sticks, not spears, we are not men» 
(Brent 1974, s. 72). 

Sanking 

Vanleg definisjon av sanking er innsamling av vill planteføde, men også av skjei 
og små landdyr (Lee 1968, s. 41). 

I nordisk forhistorie har sanking av vill planteføde blitt lite drøfta. Funn av 
hasselnøttskal på steinalderboplassar har rett nok fått diskusjonen til å blusse 
opp ein gong imellom. Men sjeldan er analysar utført med sikte på å sjå 
planteføde som ein integrert del i den totale steinalderøkonomi. Eitt unntak er 
ein artikkel som omhandlar økonomien hos svenske gropkeramiske grupper. Her 
blir det gjort forsøk på å kvantifisere tilgangen på muleg planteføde (Welinder 
1976). 

Ofte blir folk som levde under haustingsøkonomi i vår steinalder omtala som 
fangstgrupper heller enn som fangst-/sankargrupper. Ei viktig årsak til at sanking 
så sjeldan er omtala eksplisitt, er nok tilsynelatande mangel på materielle leiv
ningar etter slik verksemd. Dessutan har samarbeidet mellom arkeologar og 
plantesosiologar vore heller dårleg utvikla. Potensiala som ligg i vegetabilsk føde 
har dermed vore vanskeleg å vurdere. Ei tredje årsak kan vere at etnografiske 
analysar av nålevande fangst-/sankargrupper inntil det aller siste i liten grad har 
drøfta dei materielle, økonomiske og sosiale sidene ved sanking, kanskje som eit 
resultat av at dette er kvinnearbeid u tan særleg høg status. 

I strok som Rogaland har tilgangen på planteføde utan tvil vore rikeleg 
gjennom heile forhistoria. Både nøtter, røter, stenglar, lø kar, frø og bær må ha 
bydd seg fram for våre formødre og forfedre. Dei fleste vil nok semjast om det 
urimelege i at menneske som levde i takt med naturen skulle oversjå verdien av 
slik matauk. 

Vår manglande kjennskap til sanking gjer det verd å sjå nærmare på økono
miske og sosiale sider ved dette fenomenet i kjende samfunn. 

Fangst-/sankargrupper frå nyare tid er ikkje i første rekke avhengige av jakt 
for å skaffe seg mat. Planteføde, skjei og fisk spelar ei mykje større rolle for dei 
fleste nålevande eller kjende grupper. Berre i arktiske strok, der planteføda er 
knapp, opplever ein dei typiske fangstfolka. Over resten av verda utgjer jaktpro
dukta berre mellom 20 og 40% av dietten (Lee and De Vore 1968, s. 7). 

I 1968 vart statistisk materiale presentert som viste at av 58 fangst-/sankar
samfunn frå ulike område på jorda, fekk halvparten størstedelen av næringa frå 
sanking, ca. 1/3 hadde fiske som hovedleveveg, medan jakta dominerte berre 

56 



hos ca. 1/6. Materialet viste klar samanheng mellom geografisk lokalisering og 
sanking/jakt/fiske si rolle i den totale økonomi. Tendensen er klar sjølv om 
mindre unntak finst; di meir ein nærmar seg polområde, di viktigare blir jakta, og 
di meir ein nærmar seg ekvator, di større rolle spe lar planteføda. I de i tempe
rerte stroka er fiske forholdsvis mest dominerande (Lee 1968). 

Men over alt der planteføde er tilgjengeleg, blir denne ressursen nytta. Endåtil 
eskimoane ved Smith-Sound på Nordvest-Grønland skaffa seg plantekost den 
korte tid på året slik kost var tilgjengeleg (Freuchen 1918). 

Årsakene til at sanking er kvinnearbeid er kanskje ikkje så vanskeleg å 
skjøne. Kvinnas rolle i reproduksjonen bind henne til barn og boplass i stor 
grad. Deltaking i jakt og fiske krev større mobilitet og er difor vanskeleg. 
Planteføde finst derimot som regel nær boplassen, ja, det er gjerne ein av 
faktorane som er avgjerande for val av boplasslokalitet. 

Jakt har ofte meir offisiell karakter enn sanking. I mange tilfelle er jakt 
gruppearbeid, og utbytet skal delast. Sanking er meir ei privatsak, eller familie
sak. Kvinna deler utbytet med sine aller nærmaste. Statusmessig er det påvist at 
jakt rangerer foran sanking trass i at næringstilskotet frå plantar og smådyr er vel 
så viktig dømt etter næringsfysiologiske kriterie (Lee 1968, s. 40). 

At kvinner i nålevande fangst-/sankarsamfunn kjenner og nyttar svært mange 
plantearter har vi mange døme på. Surne plantar inngår i «det daglege brød», 
andre blir nytta berre ein gong imellom. Som døme kan nemnast at kvinnene i ei 
gruppe buskmenn samla inn ca. 85 etande plantearter (a. a. s. 35). Berre 23 av 
desse vart vurderte som viktige. Størst var gruppa av løkar og røter. Desse 
plantane vart gravde fram med grave stokk. Nøtter, sær leg mongong-nøtta, var 
eit viktig tilskot næringsmessig (Harris 1975, s. 237). Over 60% av næringstil
gangen hos den undersøkte buskmannsgruppa var vill vegetabilsk føde, samla 
nesten utelukkande av kvinner. Forutan gravestokken vart kar av organisk 
materiale nytta når produkta vart samla og frakta heim. Dessutan var skinnskjørta 
til kvinnene så snedig konstruerte at dei kunne tene som bærepose. (Allen 1973, s. 
20). 

La det også skytast inn i denne samanhengen, maten buskmennene skaffar 
seg er ikkje mindreverdig. Næringsekspertar har rekna ut at ein buskmann lever 
litt sunnare enn ein gjennomsnitts engelskmann. Arbeidsinnsatsen for denne 
levestandarden kan ein ikkje klage over, på årsbasis arbeider vaksne menneske 
ca. 16 timar pr. veke (a. a. s. 18). 

I andre verdsdelar finn ein like overtydande prov på plantefødas verdi. Til 
dømes er forholdet nærmare kartlagt hos stammane loritja og aranda i Australia. 
Kvinnene her sankar 73 ulike plantar til medisin og mat. Av desse er 14 etande 
røter, 14 arter gras med etan de frø, de i resterande er stort sett frø og busker med 
etan de frukter. Til liks med buskmennene lever lori tja og aranda i tørre område 
(Nicolaysen 1963, s. 14-15). 
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Vill planteføde i nordisk forhistorie 

Jakt og fangst er svært mykje drøfta i nordisk forhistorie. Ikkje fordi dei direkte 
spora etter slik føde er så talrike (d. v. s. dyrebein, horn og andre leivningar 
etter vilt), men fordi de i indirekte materielle prova, i fremste rekke pilespissar, 
harpunspissar osv. er så rikelege. 

Direkte dokumentasjon av vill planteføde er også sparsomme i nordisk forhi
storie, men finst. På den svenske gropkeramiske boplassen Alvastra vart t.d. 
funne rester av epler og nøtter (Stenberger 1969, s. 62). På den mesolittiske 
boplassen Dysjevikja, Fjørtoft på Sunnmøre, vart skal av hasselnøtter oppdaga 
(Indrelid 1973, s. 7). Vidare er det påvist planterestar inne i skaftholet på horn
og beinhakkar (m. a. malurt, strandrug og burot), rimelegvis restar etter plante
føde (Mikke_lsen og Høeg 1977). Desse hornreiskapane er elles interessante å sjå 
i samband med steintyngjene. Dei kan ha vorte nytta på liknande måte. 

I seinare del av forhistorisk tid er prova på bruk av vill planteføde rikelegare. 
Ein kan berre tenkje på dei danske «mosefunna» frå eldre jernalder. Både 
Grauballemannen, Tollundmannen og Borremosemannen hadde fått velling før 
dei døde. Samansetjinga av innhaldet let seg analysere og artsfestast. Talet på 
ulike plantar i Grauballemagen vart påvist til 66, dei to andre hadde litt færre i 
sine magesekkar. 

Kultiverte plantar talde med, men dei fleste var ville. Då ein ikkje fann restar 
etter sommarens og haustens grøde, trur ein at dei tre har døydd om våren. Sjølv 
om dei nemnde måltida kan ha vore rituelle, uttalar Glob i denne samanhengen: 
«Det er dog sikkert at det også i jernalderbefolkningens «daglige brød» har været 
indblandet et stort antal af frø og vilde planter ..... » (Glob 1965, s. 41). 

Materialet frå Rogaland 

Hypotesen blir her reist at køllematerialet frå Rogaland eller deler av dette kan 
ha vore nytta som tyngjer på gravestokkar. Og gravesokken kan ha blitt nytta 
enten til samling av vill planteføde (evt. smådyr) eller i samband med primitivt 
jordbruk. 

Etter subjektiv vurdering er dei krosforma og stjerneforma køllene sannsyn
lege gravestokktyngjer, likeeins dei med markert sidekant og i alle høve ein del 
av dei rundovale. Dei kuleforma, dei firkanta, ein del av dei rundovale samt dei 
uregelmessige synest mindre pålitande i denne samanhengen. 

Dateringsspørsmålet er langt frå løyst for alle typane. Likevel er det i for
skingshistorikken vist at my kje peikar mot yngre steinalder, i alle høve når det 
gjeld de i korsforma og de i rundovale køllene. Men reiskapane kan ha vore i bruk 
både før og etter denne tid. 

Analysen av det aktuelle materialets utbreiing i Rogaland i forhold til yngre 
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steinalders boplasser på eine sida og i forhold til spor etter dei tidlegaste 
jordbrukarane på andre sida, vil bli neste trinn i arbeidet. Men enno manglar 
mykje av grunnlaget for at diskusjonen kan bli fruktbar. 

Førebels kan berre presenterast ein del generelle inntrykk. Funna av tyngje
ne er i påfallande grad knytte til områda der ein finn dei fleste boplassar frå 
steinalderen, kysten eller kyststroka. Likevel kan det synest som om tyngjene 
har ei litt meir avgrensa utbreiing. Boplassar frå yngre steinalder er påviste i 
mange innlandsområde i Rogaland, både på Høg-Jæren og i høgfjellet (Bang
Andersen 1973). De.t er blitt peika på at system og mønster i forholdet mellom 
kystboplassar og innlandsboplassar kan tyde på at same menneska nytta båe 
områda (a. a. s. 41). 

Om våre tyngjer høyrer heime i dette miljøet, men likevel skil seg frå 
utbreiingsmønsteret, kan to forhold vere verd nøyare saumfaring: 
l. I dei indre og høgareliggande stroka fanst ikkje slike plantar ein trong grave

stokk for å produsere, i alle høve ikkje på det tidspunktet ein oppheldt seg 
der. 

2. Sanking/evt. jordbruk var kvinnearbeid, og kvinnene heldt seg heime på 
kystboplassane medan mennene utnytta sesongmessige ressursar i innlandet. 
Ei viktig innvending frå tvilarar på hypotesen om tyngjer for gravestokk, vil 

vere dei varierande dimensjonane på reiskapane. Dette er eit problem; det same 
for så vidt som når det gjeld øksematerialet frå steinalderen. Her skal nemnast 
nokre moment ein bør ha i tankane. Reiskapen kunne bli eit symbol på produk
sjonen, eit symbol på ei rolle i samfunnet. Difor ville det vere naturleg om 
miniatyr-utgåver som amulettar eller gjenstandar for kultisk bruk vart framstilte. 
Men dette synest først rimeleg som eit resultat av den praktiske og økonomiske 
funksjon reiskapen hadde. 

Eit anna moment vi må hugse er at i steinaldersamfunna levde ikkje berre 
vaksne menneske. I samfunn der mannen er meir mobil enn kvinna, er det 
vanleg at dei små barna blir hos mor si og er med i hennar daglege arbeid. På 
denne måten får dei lære sitt handverk frå dei er ganske små. Og det er vel først 
og fremst reiskapane kvinna nyttar de i får prøve. Kva er då meir natur leg enn å 
produsere miniutgåver for barn? Det vi veit om barns natur, gjerdet lett å forstå 
at slike gjenstandar ofte kunne gå tapt. 

Ei skildring frå Namastammen i Sør-Afrika viser barnas rolle i dette hotten
tott-samfunnet der folk lever av sanking og husdyrhald: «Almost as soon as it 
(t~e child) can stand it begins to fend for itself, learning from its mother how to 
dig roots and bulbs, using miniature weapons to hunt ... » (Murdock 1934, s. 
494). 

At så få tyngjer er funne på boplassar er sjølvsagt eit problem. Kanskje ligg 
litt av forklaringa i bruken. Sanking av plantar gjekk nok stort sett føre seg rundt 
ikring boplassen. Under arbeidet og vandringa kunne reiskapane gå tapt. Om dei 
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gjekk sund, vart dei gjerne kasta på staden. Svært mange eksemplar frå Roga
land er skadde, spalta eller sprukne ved skaftholet. 

Litt generelt om muleg bruksmåte kan og nemnast. Ein må rekne med at 
trestokken vart skifta oftare enn steintyngja, difor var det ein fordel om steinen 
var lett å få av og på. Surne tyngjer, t. d. dei rundovale, hadde kanskje dobbel 
funksjon. Knusespor på sidene kan tyde på at dei vart nytta til knusing av 
etan de røter. Des se funksjonane ville lettast la seg kombinere om steinen raskt 
kunne takast av stokken. Konisk eller bikonisk hol var kanskje mest gunstig om 
ein skulle feste tyngja lett og raskt. Ved hjelp av små pinnar eller kilar stukke 
nedi holet frå ei eller to sider, vart gravestokken hendig. 

Når pinnane vart fjerna, var det lett å skifte stokk. Det kan vere eit spørsmål 
om dei kors- og stjerneforma utgåvene vart knytte fast til stokken på ein eller 
annan måte slik at armane heldt lina på plass. Men dette kan berre bli gissing. 
Når ein av korsarmane er lenger enn dei andre, kan det vere fordi denne vart 
nytta til grep under arbeidet. 

Dekoren på nokre av eksemplara med krossform er interessant. Mange av 
elementa som sikksakklinjer, bølgjer, trekantar o. s. v. er så generelle at dei 
neppe kan dragast for store vekslar frå. Men sikksaklinjene med strek frå 
vinkeltoppane, stundom danna som eit nettmønster slik somt. d. på eksemplaret 
frå Skarås i Sokndal (R 42), har Egil Bakka hevda må vere så spesielt at dett. d. 
kan avgrensast i tid. Mønstret finst på tre av dei korsforma køllene frå Rogaland. 
Motivet er kjent frå fleire helleristningsfelt (Ausevik i Flora og Holtås i Trønde
lag, forutan hellemålingar i Telemark). Nettmønster er også kjent frå ein avbro
ten pilespiss av skifer, funnen på Bore i Klepp (S 5593 a). 

Bakka er også inne på tanken om mønsterets tilknyting til kvinner, i det han 
seier: « ... den symbolske meininga med vinkel og rombemønstringa (symbol på 
kvinnekjønn?) kan ha hatt ei viss levetid innan steinalderen» (a. a. s. 170). Han 
peikar på at same mønsteret er konstatert på ein leiridol frå ein gropkeramisk 
boplass på Åland. Dette er interessant samanlikna med hypotesen om at tyngje
ne er kvinnereiskapar. 

Utbreiing på landsbasis av den korsforma og den stjerneforma typen viser 
markerte konsentrasjonar og avgrensingar som krev si forklaring. Ein kan stille 
spørsmålet om mønsteret kan ha samband med faste sanking-tradisjonar, t. d. 
knytta til produksjon av visse plantearter som berre var å finne innan visse 
område. 

Vi bør vise større merksemd til funnkontekst og mikromiljø kring eventuelt 
nye funn av steinreiskapar med bora hol. Men skal vi kome vidare med spørs
målet om funksjon og økonomisk, sosial og kulturell tilknyting, må underbygde 
hypotesar reisast. 
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Summary 

This article deals with bored stones, also called perforated clubs. Implements of 
this kind are found in all archaeological museums in Norway, but their function 
in prehistoric society has be en difficult to determine. 

The finds from Rogaland, which are escpecially rich and varied, are here 
arranged in to groups and assigned to their geografical locations. 

Based on ethnografical parallels, the hypothesis is raised that some of the se 
clubs may have served as weights for digging sticks. Even today the digging 
stick is being used in hur:_ting and gathering societies as well as among the most 
primitive agricultural tribes. 

Gathering as a phenomenon in N ordic pre-his tory has not be en studied to 
any great extent, and the technological, social and economic aspects of this 
phenomenon are therefore discussed. 

The material from Rogaland derives large ly from the co as tal are as, and its 
cultural context is uncertain. The next phase of work will be concerned with 
studying the various types in the light of finds of settlement sites from the Stone 
Age, and of early agricultural indicators. 

Sverre Bakkvig writes on the botanical aspects of food gathering in Roga
land. 
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STEINREISKAP MED BORA HOL FRÅ ROGALAND 

Museumsnr. Funnstad, Kommune Type Skafthol Lengde/breidde/ Fragmen- Vektig Steinslag form og diam. høgd i cm tarisk 

s 396 Høylandsvatnet, Hå Uregelmessig Bikonisk 18-10 mm 12,0/3,8/2,4 173,3 Sandstein 
s 1243 Håland, Stavanger Uregelmessig Bikonisk 21- 8 mm 7,1/5,9/1,9 168,2 Gneis? 
s 1606 Jæren Korsforma Bikonisk 31-21 mm 23,0/12,6/3,4 Litt skadd 940,1 Kloritthaldig 

grønstein 
s 1646 Håland, Jæren Korsforma Svakt bikonisk 15,9/11,6/3,8 622,9 

30-26 mm 
s 2540 Kolnes, Førdesfjord, Stjemeforma Sylinderform 28 mm 16,2/ /3, l kopi vekt 

Karmøy 656,3 
s 2744 Jembanetomten, Stav- Korsforma Bikonisk 34-24 mm 22,3/13,0/3,6 1057,3 

anger 
s 2863 Boganes, Stavanger Rundoval Bikonisk 28-20 mm 14,4/9,4/3,0 911,5 Kvartsitt 
s 2906 Bø, Hå Uregelmessig Svakt konisk 13,7/6,3/2,5 400,2 Sandstein 

26-21 mm 
s 2933 Jåsund, Sola Korsforma Bikonisk 28-20 mm 21,2/10,8/3,4 509,0 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 3037 Re, Time Rundoval Bikonisk 20-14 mm 6,8/5,4/2,6 144,1 Kvartsitt 
s 3061 I Nordre Ryfylke Rundoval Bikonisk 22- 5 mm 7,3/5,9/3,3 197,3 Kvartsitt 
s 3112 Hole, Bore, Klepp Rundoval Bikonisk uferdig 10,2/5,8/3,2 332,8 Gneis 
s 3120 Risjell, Klepp Kuleforma Bikonisk 15-13 mm 6,9/ /5,6 400,2 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 3245 Risa, Sola Rundoval Konisk uferdig 9,8/7,2/3,9 470,0 Gneis 
s 3272 Garborg, Time Stjerneforma Sylinder 8 mm 4,2/ /1,2 28,4 Kloritthaldig 

grønstein 
s 3566 Sele, Bore, Klepp Korsforma Bikonisk 26-16 mm 19,3/8,6/3,3 382,7 Grønstein 
s 3596 Kvianes, Ogna, Hå Korsforma Bikonisk 20-11 mm 11,4/7,6/2,7 275,4 Kloritthaldig 

grønstein 
s 3810 Haugvaldstad, Moster- Firkant-form Sylinder 15 mm 9,6/5,9/4,9 X 514,4 Amfibolitt? 

øy, Rennesøy 
s 4037 Tjøtta, Klepp Rundoval Bikonisk skadd Antatt: X 112,2 Kvartsitt 

0\ 
7,0/5,7/3,4 

w s 4126 Figgjo, Bore, Klepp Korsforma Bikonisk 21-16 mm 23,0/ ? /3,4 X 389,5 Klorittskifer 
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Skafthol Lengde/breidde/ Fragmen-
Museumsnr. Funnstad, Kommune Type form og diam. høgd i cm tarisk Vektig Steinslag 

s 4135 Kopervik, Haugesund Stjerneforma Sylinder 20 mm 12,2/10,2/1,5 Kopi 216,0 Grønstein 
s 4233 Grude, Klepp Stjerneforma Bikonisk 11-9 mm 8,8/6,6/2,0 95,9 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 4234 Sund, Kopervik, Korsforma Bikonisk 26-24 mm 13,4/11,7/4,2 561,5 

Karmøy 
s 4239 Ueland, Heskestad, Rundoval Konisk 22- 9 mm 9,4/8,3/4,5 548,9 Porfyr 

Lund 
s 4319 Grude, Klepp Uregelmessig Bikonisk uferdig 9,1/7,8/4,3 X 389,2 Sandstein 
s 4360 Gudmestad, Nærbø, Hå Rundoval Bikonisk uferdig 6,3/5,7/3,9 204,2 Gneis 
s 4581 Grude, Klepp Rundoval Bikonisk 23-10 mm 6,6/6,1/3,4 201,0 Kvartsitt 
s 4799 Vatne, Høyland, Sandnes Rundoval Bikonisk uferdig 7,5/6,6/3,8 248,2 Gneis 
s 4816 Øgreid, Helleland, Uregelmessig Bikonisk 34-16 mm 14,7/6,5/3,6 608,7 Sandstein 

Eigersund 
s 4880 Skudeneshavn, Karmøy Korsforma Bikonisk 26-14 mm 17,1/10,8/3,7 601,5 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 4892 Store Eige, Eigersund Rund oval Bikonisk 30-11 mm 8,9/7,6/2,9 243,8 Sandstein 
s 4897 Kannik, Stavanger Korsforma Uferdig 19,2/10,6/5,7 X 1337,0 Grønstein 
s 4904 Nese, Klepp Rundoval Bikonisk uferdig 8,2/6,5/3,4 265,9 Kvartsitt 
s 4930 Aursland,Skjold, Tysvær Korsforma Sylinder 17 mm 23,2/14,3/3,8 X 1001,3 Grønstein 
s 5630 Grude, Klepp Korsforma Bikonisk 14- 7 mm 6,5/5,6/2,2 X 75,1 Kloritthaldig 

grønstein 
s 5735 Bu, Sokndal Korsforma Bikonisk 43-26 mm 19,3/15,4/5,2 1347,0 
s 5775 Sele, Bore, Klepp Markert side- Sylinder ca. 22 mm 10,2/ /2,8 X 147,0 Sandstein 

kant 
s 5805 Kjeøyna, Tengs, Korsforma Bikonisk skadd 15,3/6,5/4,5 X 526,6 Kloritthaldig 

Egersund grønstein 
s 5840 Høyvik, Jelsa, Suldal Stjemeforma Bikonisk 29-24 mm 11,7/11,4/3,8 707,6 
s 5846 Nedre Førland, Tysvær Rundoval Bikonisk 39-15 mm 11,9/9,3/5,1 917,4 Sandstein 
s 5860 Sele, Bore, Klepp Uregelmessig Bikonisk 26-17 mm 9,1/5,9/2,6 X 191' l Skifrig 
s 5872 Soma, Høyland, Sandnes Rundoval Bikonisk uferdig 12,0/8,0/3,2 566,0 
s 5995 Byre, Fister, Hjelmeland Markert side- Sylinder 25 mm 11,7/ /3,0 580,3 

kant 
s 6037 Sæland, Time Uregelmessig Bikonisk 26-14 mm 8,9/5,7/3,7 204,2 



0\ s 6240 Risvoll, Sauda Stjerneforma? Sylinder 25 mm 11,8/9,8/4,4 624,1 Kloritthaldig 
grønstein 

s 6265 Tau, Strand Korsforma Bikonisk uferdig 16,9/10,4/3,7 521,9 Lys Grøn stein 
s 6313 Fjøløy, Rennesøy Rund oval Bikonisk skadd X 115,8 Kvartsitt 
s 6355 Nedre Fister, Hjelme- Korsforma Bikonisk 21-12 mm 11,1/8,8/2,7 309,7 Kloritthaldig 

land grønstein 
s 6398 Solhøya, Hin dal, Stav- Markert side- Bikonisk 36--20 mm 14,6/11,4/4,1 992,4 Gneis 

vanger kant 
s 6430 Stave, Førdesfjord, Korsforma (stolen) 

Tysvær 
s 6438 Grannes, Sola Rundoval Bikonisk uferdig 9,8/6,6/3,3 346,3 Sandstein 
s 6440 Grønevika, Riska, Korsforma Bikonisk 6-- 4 mm 4,0/2,3/1,0 7,5 Kloritthaldig 

Sandnes grønstein 
s 6461 Idse, Strand Rundoval Bikonisk 37-19 mm 14,3/14,4/5,0 1635,0 
s 6510 Horve, Høle, Sandnes Korsforma Sylinder 28 mm 31,4/16,1/4,3 1360,0 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 6535 Njærheim, Nærbø, Hå Korsforma Bikonisk 26--20 mm 24,1/13,3/5,0 1355,0 
s 6560 Røyksund, Førdesfjord, Markert side- Bikonisk 23-20 mm 12,3/ /3, l X 249,9 

Tysvær kant 
s 6634 Galta, Sørbø, Rennesøy Kuleforma Bikonisk uferdig 6,3/6,0/4,7 272,9 Granitt 
s 6635 Austbø, Hauske, Firkanta Bikonisk 20-11 mm 8,7/5,6/2,7 229,2 Kloritthaldig 

Rennesøy grønstein 
s 6760 Truleg Stavanger Stjerneforma Bikonisk 41-32 16,3/11,3/3,6 938,4 

eller omegn 
s 6791 Kjølvik, Jelsa, Suldal Markert side- Bikonisk skadd l /3,8 X 175,9 Gneis 

kant 
s 6794 Kjølvik, Jelsa, Suldal Korsforma? Bikonisk skadd 9,5/5,3/3,0 X 242,0 Grønstein, lys 
s 6800 Asaldal, Ytre Eide, Korsforma Sylinder 9 mm 6,5/5,7/1,8 63,9 Kloritthaldig 

Karmøy grønstein 
s 6850 Udnavik,Førde, Tysvær Stjerneforma Bikonisk 28-22 mm 12,8/ l 0,4/2,6 492,1 Grønstein, lys 
s 6900 Harestad, Randaberg Uregelmessig Bikonisk 26--12 mm 9,2/4,9/3,1 234,1 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 6902 Aubø, Stjemarøy, Rundoval Bikonisk 29-12 mm 8,5/7' 1/2,5 230,1 Gneis 

Finnøy 
s 6908 Ytre Ladstein, Hesby, Uregelmessig Konisk? skadd 11 '1/ /6,7 X 530,5 Kleber 

Finnøy 
O\ s 7009 Hodnefjell, Rennesøy Firkanta Bikonisk 20-11 mm 4,8/3,5/1,6 52,8 
\..Il 
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Museumsnr. Funnstad, Kommune Type Skafthol Lengde/breidde/ Fragmen- Vektig Steinslag 
form og diam. høgd i cm tarisk 

s 7040 Avaldsnes Stjemeforma Sylinder 22 mm 11,1/9,2/2,1 292,5 Kloritthaldig 
grønstein 

s 7050 Nordhus, Hauske, Korsforma Sylinder 25 mm 13,2/7,3/2,7 231,2 
Rennesøy 

s 7051 Østhus, Hauske, Kuleforma Konisk 19-1 O mm 5,1/4,9/4,8 170,0 
Rennesøy 

s 7060 Gaupås, Skjold, Tysvær Korsforma Bikonisk 36-28 mm 18,6/11,7/2,9 X 541,0 
s 7067 Eike, Førdesfjorden, Rundoval Bikonisk uferdig 9,3/6,7/5,0 418,8 

Tysvær 
s 7085 Halsne, Fister, Hjelme- Uregelmessig Bikonisk 17-10 mm 8,3/3 ,3/2, l 102,4 

land 
s 7238 Reianes, Sørbø, Kuleforma Bikonisk uferdig 4,9/4,7/3,3 109,4 Gneis 
s 7245 Haugå, Karmøy Kuleforma (dep. Haugesund 

Museum) 
s 7254 Karmøy Rundoval (dep. Haugesund 

Museum) 
s 7368 Kyrkjeleite, Kvinnsland, Markert side- Bikonisk 21-19 mm 8,0/7,3/2,3 177,7 Kloritthaldig 

Tysvær kant grønstein 
s 7445 Lauvik, Høle, Sandnes U regelmessig Sylinder 8 mm 5,2/3,6/nå 1,5 X 35,5 
s 7575 Vestbø, Sandeid, Uregelmessig Sylinder 24 mm 10,2/8,2/3,4 396,4 Lys grønstein 

Vindafjord 
s 7585 Hetland, Tysvær Korsforma Bikonisk skadd 15,0/ l X 13,8 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 7595 Store Vatne, Høyland, Korsforma Konisk 24--22 mm 13,3/10,3/4,3 588,5 

Sandnes (3 armar) 
s 7600 Nordland på Heien, Firkanta Bikonisk 15-13 mm 7,9/5,7/3,4 295,1 Arnfibolitt 

Eigersund 
s 7610 Kvalaberg skole, Korsforma Bikonisk 10- 7 mm 8,1/3,9/ l ,5 41,6 Koritthaldig 

Stavanger grønstein 
s 7677 Husvegg, Varhaug, Hå Rundoval Bikonisk 23-1 O mm 6,9/5,3/2,9 145,9 Kvartsitt 
s 7680 Austrheim, Kopervik Stjerneforma Sylinder 32 mm 13,0/11' 1/2,5 495,3 Kloritthaldig 

Karmøy grøn stein 



s 7725 Hanadalen,StoreVatne, Korsforma (?) Uviss 9,91 l X 291,5 » 

Sandnes 
s 7776 Erga, Orre, Klepp Uregelmessig Sylinder 8 mm 3,312,811,5 X 14,2 ? 
s 7805 Nesheim, Stjernarøy, Firkanta Sylinder 12 mm 4,314,212,6 76,5 Kloritthaldig 

Finnøy grøn stein 
s 7837 Auestad, Gjesdal Uregelmessig Bikonisk 15-11 mm 6,415,313,4 168,9 Lys grønstein (?) 
s 7865 Fjellheim, Hana, Sandnes Korsforma Bikonisk 33-16 mm 12,819,514,6 X 508,9 
s 7900 Kvåla, Skåre, Kuleforma Konisk? uferdig 5,515,414,0 181,0 Gneis 

Haugsund 
s 7951 Randaberg, Randaberg Korsforma Bikonisk 28-17 mm 15,018,812,7 288,0 
s 7961 V aula, Mosterøy, Stjerneforma Sylinder l O mm 7,016,6 X ca. 90 Kloritthaldig 

Rennesøy grøn stein 
s 7980 Litle Hagland, Korsforma (mangler) 

Haugesund 
s 8022 Espe,Nedstrand, Tysvær Rundoval Konisk? uferdig 10,816,914,0 498,0 Gneis 
s 8116 Kringsjå, Auglend, Time Uregelmessig ? l 16,9 X 59,9 Gneis 
S8119 Grødem, Time Uregelmessig Sylinder 14 mm 12,416,613,2 475,4 Kleber 
s 8125 Kalshammer, Skjold, Stjerneforma Svakt bikonisk 13,2111,01,3,0 466,0 Kloritthaldig 

Tysvær 30-27 mm grønstein 
s 8214 Skorveveien, Gjesdal Uregelmessig Svakt bikonisk 7,414,913,6 157,1 Kleber 

14-13 mm 
s 8305 Nestegard, Strand Firkanta Bikonisk 30-14 mm 7,015,012,9 138,4 Grøn stein 
s 8326 Grude, Klepp Rundoval Konisk? uferdig 11,5/7,414,8 606,4 Sandstein 
s 8383 Nedre Fister, Hjelme- Uregelmessig Sylinder 17 mm 

land 
s 8395 Stavnheim, Varhaug, Hå Uregelmessig Bikonisk 40-17 mm 10,916,413,1 313,4 Hornblendegneis 
s 8401 Garborg, Time Uregelmessig Konisk 23-15 mm 9,914,812,5 180,9 Granitt? 
s 8415 Øvre Landa, Hes by, Korsforma Sylinder 20 mm 11,5110,712,4 278,5 Ambiolitt? 

Finnøy 
s 8462 Rogaland Uregelmessig Sylinder? 22 mm 10,71 13,2 X 192,6 Skifrig 
s 8556 Våge, Austre Bokn, Uregelmessig Konisk 32-24 mm 110,014,9 X 456,4 Diabas 

Bokn 
S 8575a Oma, Time Uregelmessig Sylinder 21 mm 6,615,012,7 122,5 Diabas 
S 8596a Anisdal, Varhaug, Hå Uregelmessig Bikonisk? 32 mm? 18,713,5 X 165,4 Granitt 
s 8628b Omdal, Nedstrand, Stjemeforma Bikonisk 19-14 mm 8,3/7,61 l ,2 150,4 Kloritthaldig 

Tysvær grønstein 

OI s 8657 Sør-Hidle, Strand Rundoval Bikonisk 27-16 mm 9,316,913,3 299,9 Gabbro 
-.....) 
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00 Skafthol Lengde/breidde/ Fragmen-

Museumsnr. Funnstad, Kommune Type form og diam. høgd i cm tarisk Vektig Steinslag 

s 8731 Austrått, Sandnes Markert side- Bikonisk 25-14 mm 10/ /4,0 597,1 Sandstein 
kant 

s 8812 Gard, Talje, Finnøy Korsforma Svakt bikonisk 6,8/6,5/2,5 X 96,9 Kloritthaldig 
19-12 mm grøn stein 

s 8813 Haraldstad, Skjold, Korsforma Sylinder 22 mm 24,0/10,6/3,2 800,2 
Tysvær 

s 8835 Sandnes Kapell, Sandnes Korsforma 17,3/4,6/4,2 X 296,4 
s 8876 Hodnefjell, Mosterøy, Uregelmessig Konisk 32-18 mm 8,2/5,6/2,4 X 147,8 
s 8921 Håvik skolekrets, Rundoval Bikonisk uferdig 8,3/7,7/1,9 216,4 Sandstein 

Karmøy 
s 8972 Haugland, Time Firkanta (Deponert Bryne skole) 
s 8998 Ytre Eide, Kopervik, Uregelmessig Bikonisk? 38-26 mm /9,4/4,0 X 216,8 Sandstein 

Karmøy 
s 9093 Stangeland, Klepp Kuleforma Konisk 17-12 mm 5,8/ /5,1 313,1 Grøn stein 
s 9094 Sele, Bore, Klepp Kuleforma Bikonisk 15-12 mm 6,4/ /5,2 274,1 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 9126 Håland, Time Rundoval Bikonisk uferdig 10,8/7,8/5,3 648,2 Gneis 
s 9160 Sele, Bore, Klepp Kuleforma Bikonisk uferdig 8,0/7,4/5,6 432.0 
s 9248 Sporen, Hinna, Markert side- Sylinder 36 mm 13,7/ /3,6 840,8 Kloritthaldig 

Stavanger kant grønstein 
s 9249 Spanne, Haugesund Korsforma Bikonisk 16-14 mm 5,8/5,9/2,8 X 86,0 Kleber 
s 9365 Indre Eide, Karmøy Korsforma Bikonisk 35-22 mm 11,1/10,1/4,5 X 639,9 Kloritthaldig 

grønstein 
s 9394 Høyland, Hå Korsforma Sylinder 9 mm 6,9/4,4/1,7 36,9 
s 9486 Vestre Bore, Klepp Kuleforma Bikonisk uferdig 6,3/5,8/4,0 220,5 Gneis 
s 9516 Hå, Hå Rundoval Bikonisk? /7,7/3,6 X 187,3 Sandstein 
s 1970/21 Mjølhus, Hjelmeland Korsforma Bikonisk skadd 11,3/11,9/3,8 X 528,8 Kloritthaldig 

grøn stein 
s 1972/30 Njærheim, Hå Rundoval Bikonisk uferdig 7,9/7,4/3,0 280,7 Sandstein 
B 4238 Skudeneshavn, Karmøy Korsforma (i Bergen) 
c 7433 Skarås, Sokndal Korsforma (i Oslo) 



Sverre Bakkevig: 

Sanking av viltvoksende planteføde 
underjordiske plantedeler 

Innledning 

Bruken av viltvoksende planter som mat i fortida har ofte blitt undervurdert fra 
arkeologisk hold. Blant flere årsaker til dette er vel de to viktigste at det finnes 
lite arkeologisk funnmateriale som direkte kan henføres til sanking av planteføde 
i naturen. Videre er det vanskelig å påvise matrester fra planter, i motsetning til 
skjell, bein og lignende fra animalsk føde. Det er imidlertid all grunn til å tro at 
fortidsmennesket har hatt et ganske annet kjennskap til matressursene i naturen 
enn dagens mennesker har, og at de har utnyttet mange ville vekster til mat. 

Et par eksempler kan illustrere dette. I etnobotaniske undersøkelser av 
indianerstammer i Wisconsin-området i USA påviste Smith (1932, s. 334) at de 
gamle indianerne i området kjente praktisk talt alle viltvoksende planteartene i 
sitt nærområde. Mange ble brukt til mat, andre til medisinske formål, redskap, 
o. a. De eneste artene som hverken hadde noe navn eller anvendelse blant 
indianerne var adventivplanter, for eksempel ugras som nylig var kommet inn i 
området. Smith forteller også et annet eksempel på indianernes grundige kjenn
skap til plantelivet. Fra vitenskapelig hold hadde en lenge trodd at 
søtmispelforekomstene i området hørte til en og samme art, Amelanchier cana
densis. Etter nærmere studium fant en omsider ut at det dreide seg om to 
forskjellige arter. Det var en erkjennelse som indianerne hadde kommet frem til 
for mange generasjoner siden. De hadde gjennom praktisk bruk av søtmispel 
lært seg forskjellen mellom de to artene. 

Et annet og mer nærliggende eksempel er de såkalte moselikene som ble 
funnet i Danmark. I noen tilfeller ble det i mageinnholdet påvist frø fra over 60 
plantearter, de fleste viltvoksende. U ansett hovedhensikten med disse menne
skenes siste måltid må en anta at artsutvalget ikke var tilfeldig, men bygde på 
tradisjoner og godt kjenne skap til de ville plantenes egenskaper. 

Innen etnobotanikk er bruken av viltvoksende planter til mat et interessant 
arbeidsfelt. Ved denne anledning er det imidlertid nødvendig å foreta en sterk 
avgrensing av den ernæringsmessige delen av etnobotanikk, - til bare å gjelde 
underjordiske plantedeler som kan ha vært nyttet til mat i Rogalands fortid. 

Gravestokker med steinlodd, slik de er beskrevet av Vinsrygg i foregående 
artikkel (s. 27) er en mulig redskapstype for sanking av underjordiske 
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plantedeler. Hvilke av Rogalands ville plantearter kan så gravestokken ha blitt 
brukt på, og hvordan korrelerer steinloddenes funnsteder med forekomsten av 
aktuelle plantearter? 

Flere av de aktuelle artene har sannsynligvis hatt en større utbredelse i 
forhistorisk tid enn de har i dag. Innen det totale utbredelsesområdet har så 
klimaet, jordsmonn, plantesosiologiske forhold, og kulturpåvirkning vært be
stemmende for hvor mye der fantes av spiselige arter på den tid da gravestokken 
var i bruk. Dette er problemstillinger som fortjener oppmerksomhet, men de vil 
ikke bli tatt opp til diskusjon i denne artikkelen. 

Bruk av viltvoksende planteføde 

Av Rogalands totale flora, som i dag er på ca 1200 arter, er der minst 140 som 
må karakteriseres som egnet til mat, enten i frisk tilstand, eller tilberedt. Mange 
av disse er blitt brukt helt opp til vår. tid. For en rekke andre arter må en bare 
anta at de kan ha blitt brukt. Det viser seg nemlig at det fra land til land finnes 
varierende tradisjoner om enkelte arters utnyttelse. 

På 1700-tallet ble den underjordiske stengelen av einstape (Pteridium aquili
num) malt og blandet i mel til brødbaking i Nordmandi i Frankrike. Like fram til 
vår tid er den også blitt brukt til mat i Storbritannia, særlig i hungersår (Perring 
J976)_. I Norge-k,jerier en bare til at den karbohydratholdige stengeldelen spora
disk er blitt brukt til dyrefor (Høeg 1976). Selv mellom norske landsdeler og 
bygder har en eksempler på vidt forskjellige tradisjoner om samme planteart. 
Videre ligger problemet i at bruken av viltvoksende planteføde fra naturen avtok 
sterkt lenge før den tiden som er dekket av skriftlig kildemateriale. Det en i 
Norge har av tradisjoner på dette feltet skyldes i stor grad at hungersårene 
mellom 1750 og 1860, og senere de to verdenskrigene som gjorde utnyttelsen av 
naturressursene mer aktuell. 

For Rogalands vedkommende har en bare mulighet til å påvise noen få arter 
som virkelig ble brukt i fortida, derfor må utgangspunktet for den følgende 
vurdering bli det sannsynlige antall arter der de underjordiske plantedelene er 
utnyttbare til mat, og hvor det er nødvendig med redskap for å grave opp de 
spiselige plantedelene. Dette utgjør 14 arter (tab. I ). I tillegg er det naturlig å 
ta med en art som kan brukes til farging. 

Aktuelle arter 

EINSTAPE (Pteridium aquilinum) 

Like under markoverflaten ligger einstapens krypende rot (som i botanisk for
stand er en underjordisk stengel). Den fortykkede, vanrette delen inneholder 
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opplagsnæring som raskt brukes opp når de unge skjøre skuddene kommer fram 
om våren. Disse skuddene er forresten også spiselige. Ved hjelp av de stive 
varige bladstilkene er det hele vinterhalvåret lett å lete seg fram til den underjor
diske spiselige stengeldelen. Dette gjelder særlig i de ytre kyststrøk hvor en har 
lite frost og snø. 

GÅSEMURE (Potentilla erecta) 

De tykke, saftige adventivrøttene til gåsemure minner i smak om gulrot og 
pastinakk. Helt tilbake til sagatiden har en opplysninger om at de er blitt nyttet 
til mat. Eyvind Finnson «Skaldaspille» sikter trolig til denne arten i en lausvise 
på midten av 900-tallet. Senere finnes en rekke beretninger om bruk av mure
røtter i Norge. -I 1763 skriver Hans Strøm fra Sunnmøre til biskop J. E. Gunne
rus: « .... den art Potetilla anserina eller dens Rødder om Foråret oppløies i 
visse Agre, som ligge nær ved Strandbredden, og kastes ei bort som andet 
Ukrud, men ædes med temmelig Begjærlighed af de Gemeene, som også kalde 
den Muregræs» .1 I dag er det også sandstrender eller grus strender som best 
tilfredsstiller gåsemurens krav. I Rogaland har derfor Jærstrendene og andre 
strandområder de største forekomstene. 

1(sitert fra Holmboe 1928) 

JORDNØTT (Conopodium majus). 

Av størrelse er jordnøttens knoller som erter, og opptil hasselnøttstore. De 
største finner en ca. 10 cm under bakken, de mindre noe grunnere, og det er lett 
å grave dem opp om våren straks etter at de nye skuddene kommer fram og 
viser lokaliseringen av de fettholdige knollene som både er meget næringsrike og 
velsmakende. Det finnes interessante språklige indikasjoner på tidlig bruk av 
jordnøtt. I N ordmandie kalles jordnøtt «jarnott', jernott', genotte» osv., mens 
den i resten av Frankrike kalles terrenoix eller chatajgne de terre. Språkforskere 
har alt i 1920-årene påvist at dette må komme av oldnorsk jarohnot, og skyldes 
innflytelse fra norske vikinger som tok sine spise vaner med seg til Frankrike. I 
Skandinavia har jordnøtt i dag sin hovedutbredelse langs kysten mellom Sta
vanger og Trøndelag (Fægri 1960) (fig. 1). I tillegg har den spredte forekomster 
på Sørlandet og i Danmark (Hulten 1971). Nærmeste forekomst utenom Skandi
navia er i Storbritania og Frankrike. Dagens utbredelse viser en tydelig overens
stemmelse med funn av korsformede og stjerneformede redskap i Skandinavia 
(Graslund 1962, Vinsrygg 1978). 

71 



KNOLLERTEKNAPP (Lathyrus montanus). 

De bønnestore knollene på knollerteknapp er i andre land blitt brukt til mat, 
ihvertfall så langt tilbake som i middelalderen (Gerard 1597). Høeg har ikke 
funnet spor etter slik bruk i Norge, derimot bruker barn å spise knollene (Høeg 
1976). Denne skikken er mest utbredt i Rogaland og Agder-fylkene. 

KVEKE (Agropyron repens). 

Kvekerøtter har vært i vanlig bruk som dyrefor. De inneholder ca.10% av et lett 
fordøyelig karbohydrat (Høeg 1976, s. 335), og burde også være aktuelle som 
menneskeføde. De endringer i naturen som jordbruket har ført til har gitt kveke 
store ekspansjonsmuligheter. 

KYSTLØVETANN (Taraxacum obliquum) 

Den store og iøynefallende gruppen av ugrasløvetann har spredt seg i Norge i 
nyere tid. Kystløvetann er imidlertid en gammel art som bare finnes i kyststrøk 
fra Oslofjorden til Hordaland. Roten av løvetann kan brukes som grønnsak. 
Tørkede og ristede røtter er også blitt brukt til velsmakende drikk (kaffeerstat
ning). 

V ÅRMARIHAND (Ore his mascula) 

Rotknollene på vårmarihand er mer næringsrike enn noen andre former for 
planteføde (Mabey 1972). Opplagsnæringen i knollen brukes til blomstringen. I 
løpet av forsommeren dannes så en ny knoll, før planten visner ned, og går i 
dvale til neste år. Den beste tiden for sanking av knoller er derfor etter blomst
ring, altså senere på året enn for de foregående artene. På grunn av knollens 
form (ore his - gresk: testikkel) har den også hatt en vidstrakt bruk som afrodi
siakum (Høeg 1976, Mabey 1972). 

ÅKERSNELLE (Equisetum arvense) 

De ertestore knollene har blitt spist rå, men også blitt tørket og malt til mel 
(Holmboe 1929, s. 16). I dag eksisterer bare tradisjonen blant barn. 

ÅKERSVINEROT (Stachys palustris). 

Fra 1700-tallet kjenner en til at knollene på svinerotens underjordiske utløpere er 
blitt tørket og malt til mel sammen med kvekerøtter. En lignende anvendelse har 
også geitrams (Chamaenerion angustifolium) hatt (Holmboe 1929, s. 19). 
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TEPPEROT (Potentilla erecta). 

Tepperot er en av de mest brukte medisinplantene, men den har også vært spist. 
Den utstrakte medisinske bruk bygger trolig på høyt innhold av garvestoff, og 
rotens røde farge, som i signaturlærens tid ble tillagt stor betydning (likt kurerer 
likt). 

Blant andre aktuelle arter er engsmelle (Silene vulgaris), harerug (Polygonum 
viviparum), og karve (Carum carvi). På sistnevnte har en i tillegg til roten 
selvsagt også nyttet de unge skudd og frøene. 

Sanking av røtter til plantefarging. 

Et aktuelt bruksområde for gravestokker er sanking av røtter fra kvitmaure 
(Galium boreale) til farging. 

Normalt benyttes overjordiske plantedeler til farging. Har en valget mellom 
flere muligheter er det lettere å sanke blad og bark enn å grave fram røtter. I 
«Lærebok i farging med planter» (Christensen 1908) finnes en opprekning av 
norske fargeplar'i.ter, og der fremgår det at en kan nytte overjordiske plantedeler 
av ca. 60 arter. Bare fra en art brukes røttene, og denne arten er kvitmaure som 
er spesiellt viktig. Ved siden av en lav (korkje) er det nemlig bare de tynne 
røttene på kvitmaure som kan gi en sterk og ren rødfarge. Fægri skriver at så 
tidlig som i Gange-Rolvs saga omtales tøy som er farget med maure (Fægri 1958, 
s. 247 .) Tradisjonene har holdt seg helt til vår tid (Høeg 1976, s. 370). 

Det er verdt å merke seg at kvitmaure har mange likhetstrekk med en 
nærbeslektet fargeplante av orientalsk opprinnelse: krapp (Rubia tinctorum). 
Denne arten har vært gjenstand for en utstrakt dyrking lenger sør i Europa på 
grunn av fargestoffene i røttene. De gir en meget holdbar og vakker rødfarge. 
Den klimatiske grensen for krappdyrking går imidlertid i Syd-Skandinavia. 
Lenger nord har en måttet importere krapp, eller finne et viltvoksende alterna
tiv. Et nærliggende alternativ er da altså kvitmaure, en art som er ganske vanlig i 
det meste av landet. I Rogaland finnes den i størst mengde i de midtre strøk. 

Arbeidet med å sanke kvitmaurerøtter må ha vært meget arbeidskrevende. 
Røttene er som strikke pinner, ofte enda tynnere, og det trenges like mye røtter 
som vekten på det garnet en skal farge (Fægri 1958). På denne bakgrunn ville det 
være rimelig at en brukte et redskap. En gravestokk ville være velegnet til å løse 
opp jorden med for å få opp de tynne røttene, men noen norsk oppdagelse 
behøver ikke en slik redskapsbruk å være. Både fargeteknikken og sankingsmå
ten kan trolig føres tilbake til krapp bruken i Sør-Europa. 
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Fig. l 
Utbredelsen av jordnøtt (Conopodium majus) i Norge. Etter Fægri 1960. 

74 



Konklusjon 

De omtalte 14 matnyttige' artene har alle det til felles at den spiselige delen av 
roten ligger såpass dypt, eller er så fast forankret av smårøtter at det er uhen
siktsmessig å grave dem opp med bare hendene. En trenger et redskap for å 
gjøre sankingen effektiv. Ser en på utbredelsen i Rogaland av de aktuelle artene 
finnes det to hovedgrupper: de som er vanlige i hele fylket, men finnes i størst 
mengde i de midtre eller ytre strøk, og de som har en begrenset utbredelse i de 
ytre kyststrøk, slik som f. eks. jordnøtt (fig. 1). De viktigste områdene for 
sanking av spiselige røtter samsvarer godt med funnene av en spesiell type 
steinredskap med boret hull (Vinsrygg 1978). Øst for de arkeologiske funnområ
dene (jeg ser da bort fra det isolerte funnet i Sauda) vil det være betydelig 
mindre å finne enn i de vestlige deler av Rogaland. 

Spesielt påfallende er korrelasjonen mellom dagens utbredelse av jordnøtt i 
Skandinavia og funn av de nevnte steinredskapene. Enda større blir samsvaret 
når en tar hensyn til at dagens fravær av jordnøtt på Jæren og i Dalane trolig 
skyldes mangel på egnete skogsområder som den kan vokse i. Forekomstene på 
Sørlandet tyder på at den tåler et barskere vinterklima enn en har på Jæren. Det 
er derfor rimelig at det vokste jordnøtt på Jæren i forhistorisk tid, da området 
var skogkledt. 

En undersøkelse av mulige redskaper for sanking av røtter i og utenom 
jordnøttens vokseområder i Storbritania og Frankrike, spesielt Nordmandie, 
burde kunne gi interessante resultater. En slik undersøkelse ville også kunne 
etterprøve språkforskernes påstand om vest-norske vikingers innflytelse i 
Nordmandie. 

Tilsammen utgjør de 14 artene en betydelig næringsressurs. Spesiellt anven
delige er de i de ytre deler av Rogaland, der en har lite frost og snøfattige vintre. 
Gjennom variasjon i sankingstid, fra høsten og til vekstsesongen begynner om 
våren, i noen tilfeller enda lengre, kan en skaffe et jevnt tilskudd av næringsrik 
planteføde i den del av året som er vanskeligst i en naturalhusholdning. En rekke 
av artene kan dessuten lagres i frisk tilstand, eller tørkes og lagres for senere 
bruk. 

Su1n1nary 

An examination of the flora in the county of Rogaland, Norway showed that 
about 140 species might be a source of plant food for man in prehistory. The 
digging stick described antoher place in this issue (Vinsrygg) would be suitable 
for digging nutrition-rich roots from 14 species (tab. I), and for gathering roots 
from bedstraw (Galium boreale) for dying. The distribution of the stones possi
bly used for digging sticks in Rogaland coincides to a surprising extent with the 
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richest areas for collecting edible wild growing plant roots. For Scandinavia as a 
whole, the distribution of relevant archaeological artifacts is very similar to the 
today distribution of the pignut (Conopodium majus). Both the pignut and other 
species is expected to have a more extensive distribution in prehistoric times, 
but this problem will not be discussed here. In prehistoric times the species 
mentioned would bee a valuable source of food in the most difficult part of the 
year: from autumn to the beginning of the vegetation season in spring. Some 
species could be eaten raw, or sto red either fresh or dried, and used in coocery 
later on. 

Tabell I- De viktigste plantearter Rogaland som har spiselige røtter eller 
knoller. 

Art 

Einstape 
(Pteridium aquilinum) 
Gåsemure 
(Potentilla anserina) 
Jordnøtt 
(Conopodium majus) 
Knollerteknapp 
(Lathyrus montanus) 
Kveke 
(Elytrigia repens) 
Kystløvetann 
(Taraxacum obliquum) 
Vårmarihand 
(Orchis mascula) 
Åkersnelle 
(Equiseteum arvense) 
Åkersvinerot 
(Stachys palustris) 
Tepperot 
(Potentilla erecta) 
Geitrams 
(Chamaenerion 
angustifolium) 
Engsmelle 
(Silene vulgaris) 
Hare rug 
(Polygonum 
viviparum) 
Karve 
(Carum carvi) 

76 

Forekomst i Rogaland 

Hele fylket 

Hele fylket, vanligst langs 
kysten 
Ytre kyststrøk (fig. l) 

Hele fylket, vanligst i de 
midtre kyststrøk 
Hele fylket 

Ytre kyststrøk 

Ytre kyststrøk 

Hele fylket, mest i låg
landet 
Hele fylket, vanligst i de 
midtre kyststrøk 
Hele fylket 

Hele fylket 

Hele fylket 

Hele fylket, mest i fjellet 

Hele fylket 

Voksested 

Løvskog, lynghei, beitemark 

Strender, fuktig mark 

Løvskog, slåttemark 

Bakker, skogkanter, lyngmark 

Strender, kulturmark 

Tørre bakker, sandjord 

Næringsrik eng og løvskog 

Våt leirjord 

Fuktige steder, kulturmark 

Gressmark, myr hei 

Tørre grusbakker, ur 

Enger 

Enger 

Tørre bakker, kulturmark 
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V. P. Petrenko, J. K. Kuznzenko: 

Ny a fynd med run or från Gamla Lad o ga 

Problemet angående Ladogabefolkningens harkomst i medeltiden har sedan 
lange framkallat livliga diskussioner. Under de senare år har den åsikten att 
bland bofasta Ladogabor fanns ett befolkningselement vilket harstammade från 
Skandinavien bekraftats av en rad vagande argument. 1 Undersokningarna av 
kulturlagret i Gamla Ladogas norra del vid V aringsgatan2 år 1972-1977 har vis at 
nya facta, som bekraftar denna tes. I detta sammanhang har ett bleck i trapez
form (langden 48 mm) med en ogla, vilket antraffades år 1975, stor betydelse 
(fig. 1-2). På båda sidor av blecket kan man se 47 eller 48 runor, som står i fyra 
rader (två på varje sida). De fiesta runorna har en egendomlig form och ar 

Fig. l. Amulettblecket. Sidan a. Målestokk 2: l. 

Fig. 2. Amulettblecket. Sidan c. Målestokk 2 : l. 
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antagligen binderunor, vilka kan avlasas som mm (44, 46), uu (l, 27, 30), pp (3, 
6, 28), rr eller ur (29), RR (26) o.s.v. (fig. 4). Ett sådant antal av binderunor med 
samma runa (uu, pp, RR), ar ovanligt i en meningsfull inskrift. Somliga runor 
liknar lonskriften (9, 14),3 dar med hjalp av olika grafiska medel betecknar 
runans plats i atten och attens nummer i runraden. På blecket finns också 
vanliga svensk-danska runor som h (25), m (45), t (11), f (21). Upprepandet av u
og r-runor vittnar om inskriftens magiska karaktar. R-runan anvandes ganska 
ofta som en varnsymbol. 4 En egendomlig form har R-runan (4, 16, 33) utan den 
långa staven, och det tycks vara ett overgangsstadium från svensk-danskt R till 
kortkvistradens R. Inskriften på Ladogablecket liknar Roskildeamulettens in
skrift, dar det också finns u-runor upprepade. 5 Tre u-runor, som inte hor till 
texten står också på Ulvsundaamuletten (800-talet). 6 På en trapinne från Roskil
de finns en lång rad av omvaxlande u och p runor på var och en av de fyra 
sidorna. På Ladogablecket finns två aldre runor: d (12) och binderunan mm (44). 
Aldre run or kunde ri stas i in skrifter med yngre runor8 , dar de forekommer 
ibland som magiska symboler. Forekomsten av aldre runor på Ladogablecket 
gor att man kan fastslå att inskriften ristades senast på 900-talet. Om punkter i 
m-runan (40?, 45), hor till,inskriften kan vi faststalla att inskriften ristades 
tidigast på 900 talet. Trots att vi vid lasningen i enstaka fall kan urskilja antagliga 
ord och aven ordkombinationer anser vi inte att inskriften utgor en meningsfull 
text. Runorna på Ladogablecket motsvarar mest de runor vilka finns just i 
mening slo sa in skrifter (Roskilde, Sigtuna Ill, Westeremden)9 • I inskriften har 
också talmagi utnytjast. På den ena sidan står 24 runor (12 i varje rad). På den 
andra sidan blev en runa skadad under en samtida reparation av blecket. Som 
bekant var talet 24 talmagiens gruntal. Av magisk karaktar var också talen 12 
och 48. Ladogablecket har motsvarigheter bland skandinaviska amuletter både i 
form och i tillverkningsmateriaP0 och vi anser att detta bleck ar en amulett. 11 

Utenom ovannamnda runologiska skal som hjalper oss att datera inskriften 
kan också andra facta bekrafta vår datering. Amuletten hittades i en egendomlig 
byggnad (vi kallar denna byggnad «Stora byggnaden») som skiljer sig mycket 
från kanda bostads och ekonomianlagningar i Gamla Ladoga på medeltiden. 
Dendrokronologiska data visar att byggnaden har existerat på 900-talet13 . I slutet 
av 900-talet blev den med avsikt forstord och brand. Dateringen bekraftas också 
av de fynd som har antraffats inom sama byggnadskomplex. Det galler två 
silverdirhem Amir-al-Umar Abu-Vara Tazun al Kufa 944-945 och Nasr-ibn-Ah
madu (914-943), mer exakt datering kan inte fastslås vad galler det andra 
myntet. Det speciella med «sto ra byggnaden» vis ar en annan amulett som har 
hittats vid byggnadens vastra vagg. Det galler ett halsband med tre hammare 
(fig. 4). Det ar tillverkat av en delvis tvinnad jarntråd, vars tvarsnitt utgor en 
tetraeder (tjockleken 3-4 mm). Åndarna ar bojda i form av små krokar. Alla tre 
hammare (hojden resp. 34 mm, 25 mm, 30 mm) ar tillverkade enligt samma 

79 



Fig. 3. Skaftet av et djurkiikben. Målestokk l: l. 

princip. Varje hammare har en anda uthamrad med an en annan anda ar ut smidd 
til en ogla. 

Halsbanden med olika slags hammare och andra Torsamuletter har antraffats 
i Sverige, Norge, Danmark, England och på Ostersjons sondra och ostra kust. 
Sådana fynd har också gjorts på områden som horde till gamla Ryssland. 16 

Anmarkningsvart ar ett halsband med små hammare, som har antraffats vid 
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Fig. 4. l. Amulettblecket. 

2. Runinskrzften på blecket. 
3. Skaftet av et djurkakben. 
4. Halsbandet med Torshammare. 

undersokning av 900-talslagret i Gamla Ladogas jordfornborg.17 Båda amuletter 
- hangbrickan med runor och halsbandet med tre hammare vittnar om «Stora 
byggnadens» samband med Ladogas skandinaviska befolkning. 

I fyndsamlingen från utgravningarna år 1975 finns ytterligare ett foremål med 
run or, vilket har hittats i nivå med det lagre stockvarvet till en ekonomibyggnad 
i 800-talslagret. Det ar gjort av ett djurkakben (fig. 3). Foremålets langd ar 139 
mm. Den ena andan ar skadad, på den andra andan finns ett ornament i form av 
en meanderslinga. I mitten omges foremålet av ett balte, som består av fyra 
ri stade linjer. Foremålets yta ar tackt med o lika slags teckningar, daribland en 
Torshammare med ett korsformigt skaft, bredvid vilken står runan s. S-runan 
kombinerad med andra symboler bl.a ett hakkors antraffas som en magisk 
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symbol på brakteater från 400-600=talet. På Danmarksbrakteat 7 står s-runan 
och hakkorset bredvid bilden av en lopande man som forsaker att sticka sitt 
vapen i en mindre person, ,som också loper. 18 Bland graffiti på kufiska mynt 
(700-1 000-talet) från Statliga Eremitagets samling forekommer utom torshamma
re, hakkors, och några runinskrifter, framstallningar av enskilda s-runor, eller 
kombinationer av s- och k-runor. 19 På foremålets nedre del ar två runor ristade: 
is, som torde vara en magisk formel. Några forskare anser att i-runan, som hette 
is, brukades som en skadeformel. 20 Det ar mojligt att palindromet sis på Flemlø
sestenen (700-800-talet)2 1 innehåller samma formel (is, is), som vi antar att en 
palindrominskrift skulle lasas från mitten (jfr. C. Marstranders lasning av Kyl
verstenens palindrom sueus)22 • Bredvid in skriften finns några streck och ett 
hakkors. I foremålets ovre del ar två «Stegar» inristade. Den forsta «Stegen» har 
6 «fotsteg», den andra - 9. Fotstegens an tal torde bete c kna runornas plats i 
runraden. Den sjatta runan ark, den nionde- i. Kombinationen av k och i-runan 
utgor en skadeformel (jfr. A. Nordens tolkning av ik = formel på Sigtunablecket 
Il, på Långtorasvardet och på Soderkopingsstenen). 23 Sarskilt intressant ar 
inskriften på en svardkavleprydnad från Långtora (800-talets senere halft) dar 
ik-besvarjelse «nedkaller dod och forintelse åt sina motståndare och fastlåser de 
dodade fiendernas gengångare i de ras grav ar.» 24 Kombinationen av torshamma
ren, hakkorset, s-runan och is-inskriften, samt antagligen talen 6 (k) och 9 (i) 
visar att detta foremål av ett kakben från ett djur tjanstgjorde som ett skaft till 
något vapen, antagligen ett dolk- eller knivskaft. 

(jfr. Sigrdrffumai 6. 
Signinar pli skalt rista 
ef pli vilt sigr hafa 
ok rfsta a hialti hiQrS .... ) 

S ummary 

Under Varangian Street in Old Ladoga, a pendant with forty-seven or forty-eight 
runes (two lines of runes on each side) was found. Most of the characters are 
combined runes or magi c symbols, but the inscription als o includes some normal 
Dano-Swedish runes. According to the authors, this inscription cannot be read. 
Archaeological and runological data indicate a tenth-century date for this find. 
The pendant was found inside a peculiar structure, which als o yielded an iron 
collar decorated with three Thor's hammers. 

Another object with runes and other symbols was found in the layer dating 
from the ninth century at the latest. The runes and symbols suggest that this 
may be the hilt of a dagger or a knife. 
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Randi Hå/and: 

Etnografiske observasjoner og arkeologiske 
fortolkninger 
ET STUDIUM A V HVORDAN KONVEKSE SKRAPERE BENYTTES I 
ETIOPIA 

Den amerikanske arkeologen J arnes Deetz har uttalt at vi som arkeologer kan 
betraktes som en type antropologer (Deetz, J. 1967 s. 3). Vi arbeider med de 
materielle rester etter tidligere kulturer, men menneskelige handlinger eller kul
turelle prosesser som produserte materialet er ikke lenger observerbare. Vårt 
vesentligste problem er således å forstå eller fortolke de prosesser som produ
serte de materielle objekter. Denne relasjon er imidlertid ikke manifestert i selve 
materialet. Det er her vårt forhold til samfunnsforskerne blir relevant, de som 
studerer hvordan kulturelle prosesser fungerer i samfunn av i dag. For å rekon
struere fortidens kulturer må vi derfor benytte oss av den innsikt som har blitt 
utviklet av dagens samfunnsstudier. Samfunnsforskerne observerer de materielle 
objekter i deres økologiske og sosio-kulturelle kontekst. Følgelig har de bedre 
mulighet til å utvikle definisjoner og synspunkter som er fruktbare med hensyn 
til å forstå slike kulturytringer enn hva arkeologene har. Forster har uttrykt det 
på følgende måte: Anthropologists recognise that the idea and not the artifact is 
the culturally significant thing (Forster 1958 p. 99). 

Vi kan ikke som arkeologer sette oss ned og lage våre egne definisjoner og 
klassifikasjoner av kultur og kulturelle prosesser som ikke har noe med den 
fortidige realitet å gjøre. Dette har imidlertid ofte vært gjort, et eksempel på 
dette er bruken av begrepet arkeologisk kultur (Wendorf, Shiner, Marks 1977, s. 
23). Dette er et uttrykk som er skapt av arkeologer innen et akademisk miljø for 
å klassifisere artifakter over et større eller mindre geografisk område, og burde 
derfor heller betegnes som arkeologens kultur, da relasjoner mellom disse aka
demisk~ kulturer og kulturer til de folk som produserte og brukte artifaktene er 
heller usikker. 

Vårt mål må være å komme så nær opp til den fortidige situasjon som mulig, 
ut fra denne målsettingen er det derfor to måter vi kan gjøre bruk av dagens 
samfunnsforskning 1 på: 

1 Jeg vil heretter velge å bruke betegnelsen etnografi istedetfor samfunnsforskning. Jeg kunne 
imidlertid også har brukt betegnelsen antropologi, da begge fagene omfatter det samme. Sosiologi 
faller her utenfor rammen, da dette faget vesentlig omfatter studium av våre industrialiserte 
samfunn. 
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a) det teoretiske rammeverk som faget har utviklet. Dette omfatter definisjoner 
av sentrale begreper som for eksempel etniske grupper, som igjen er relatert 
til kulturelle prosesser som migrasjon, diffusjon eller innovasjon, 

b) analogi, dette omfatter studium av spesifikke kulturelle former, som for 
eksempel hvordan visse redskaper produseres og lages. Redskaper som vi 
finner identiske former av i vårt arkeologiske materiale. 

Det er dette siste punkt b) jeg vil ta opp til diskusjon i denne artikkel. Dessverre 
har det vist seg at etnografenes interesse for og beskrivelse av tradisjonelle 
kulturelle former ofte har vært minimal. Det har derfor ofte vært arkeologen selv 
som har gjort disse studiene (også kalt etno-arkeologi), delvis henger dette 
sammen med at arkeologen vil ha svar på og ser etter andre data enn etnografen 
har vært opptatt av. Arkeologens bruk av analogier er ofte blitt oppfattet som 
naiv (Gould, R. A. 1971 s. 143). Dette har nok også delvis vært riktig, når 
fortolkninger av analoge kulturelle former fra dagens samfunn, udiskriminerende 
har blitt overført til fortidens kulturer. Fortolkninger er imidlertid mere holdbare 
om en kan teste disse mot uavhengige variabler, som for eksempel om redskaper 
ved mikroskop analyse har samme type slite spor. 

Jeg skal her beskrive det etno-arkeologiske feltarbeid jeg utførte høsten 1976 
blant Wollamo-stammen i sør-sentral Etiopia. Et feltarbeid som viser at dagens 
kulturelle former er analoge med redskaper funnet på 5-6000 år gamle steinal
derboplasser, bl. a. hjemme i Norge. Det sentrale problem er selvfølgelig om det 
er bare selve formene (i dette tilfellet konvekse skraper~) som er analoge, eller 
om redskapene også har vært produsert og ble benyttet på samme måte som i 
fortidens samfunn. Dette vil bli tatt opp til diskusjon. 

Jeg skal imidlertid først gi en detaljert beskrivelse av disse skraperes produk
sjon og funksjon, dessuten den sosiale setting dette foregår i. Disse observa
sjoner vil deretter bli gjort relevante for arkeologiske fortolkninger. 

Hos de fleste stammer i Etiopia har den tradisjonelle måte å tilberede skinn 
på omfattet bruk av konvekse obsidian skrapere. En tradisjon som er blitt 
vedlikeholdt og praktisert av en gruppe spesialister som betraktes som tilhøren
de en uren pariagruppe. Smeder og keramikere blir også sett på som tilhørende 
samme lavklassegruppe. Konsekvensen av at disse har blitt betraktet som stig
matiserte har vært at de har vedlikeholdt sin håndverktradisjon, da de hadde få 
eller ingen muligheter til å gå over i andre yrker. De har blant annet ikke hatt 
rett til å eie eller dyrke jorden, da man anså at de ved sin urenhet kunne 
ødelegge for andre som dyrket jorden. Etter revolusjonen j 1974 har dette endret 
seg, de har nå rett til å dyrke jorden, dette ved siden av at industrialiserte 
produkter overtar, gjør at disse tradisjoner nå raskt forsvinner. 

I landsbyen Grera, hvor jeg gjorde feltarbeid, var det kun to menn igjen som 
hadde vedlikeholdt denne håndverkstradisjonen. Dette er en landsby som ligger i 
et høylandsområde ca. 400 km sør for hovedstaden Addis Abeba. Ifølge den 
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l a Obsidianskraperen retusjeres eller ti/dannes med en tilspisset jernstav. Dette er en 
arbeidsprosess som tar kort tid, ofte mindre enn et minutt. 

informasjon jeg innhentet kjente man ikke til andre som praktiserte dette yrket. I 
dette fjellområdet er obsidian lett tilgjengelig. Den ligger i løse blokker og blir 
hentet ned fra fjellet på eselrygg, en tur på ca. 3-4 timer. Alle kan fritt benytte 
dette råmaterialet uten å betale vederlag, og råmaterialet er dermed gratis. 
Heller ikke benytter en annet steinmateriale til skrapere. Slipper en opp for 
obsidian, benytter en glass, hvilket har mange av de samme genskaper som 
obsidian. 

Første trinn i skraperproduksjonen er å redusere obsidianblokken til nevesto
re stykker, som en så benytter til kjerner. Fra disse kjerner slår en avslag med 
en tilspisset jernstav. Skinnberederne kjente ikke til flekke teknikken. Jeg hadde 
funnet noen flekker på en nærliggende steinalderboplass, men de forklarte at de 
ikke ville klare å produsere liknende. Det var en teknikk som bare forfedrene 
kjente til. 

Selve tildanningen og retusjeringen av skrapere foregår på et skinn som er 
strakt ut på jorden. Faller det splinter eller avslag utenfor, blir disse plukket 
opp, dette for at ikke de spisse kantene skal skade mennesker og dyr som kunne 
tråkke på dem. De utbrukte kjernene og avfallet blir kastet i en avfallshaug som 
ligger i utkanten av bostedet. Dette er en observasjon som er viktig å legge 
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merke til for en arkeolog. Ofte har vi tolket de mest funnrike områder og de 
stedene hvor vi finner igjen kjerner og avslag som passer sammen, som verk
stedsplasser. Som en ser av nevnte eksempel, bør en være åpen for andre 
fortolkninger. 

Avslag som skinnberederen mener passer til skrapere, blir lagt til side. Når 
han så har produsert 20-30 stykker, begynner han å retusjere disse til konvekse 
skrapere (fig. l, a). Han benytter hele tiden den samme spisse jernstav. Først 
blir avslaget grovt tilhugget til en avlang form. Spisse kanter og fortykkelser blir 
slått av. Når dette er gjort, begynner selve retusjeringen. Det er bare en egg som 
blir tildannet til skraperegg, og det er den ene kortenden. Tildanningen skjer 
nesten alltid fra slagbulesiden, fordi denne har en naturlig glatt overflate. Har 
kortenden på forhånd en tilnærmet konveks form, blir eggen bare delvis retu
sjert. Retusjen på disse nye skrapere kan karakteriseres som lett og er ofte ikke 
kontinuerlig utført langs hele eggen. Den er forskjellig fra de utslitte skrapere, 
som har en grov, steilt retusjert egg (fig. lb). Denne typen skraperegg fram
kommer først etter langvarig bruk, og det er disse vi ville definere som skrapere 
ut fra et arkeologisk materiale. Arkeologene ville ikke klassifisere de nye red
skaper som skrape re. Redskaper som har samme funksjon, men som er på ulike 
stadier i bruksprosessen, vil dermed opptre som to ulike typer. 

Disse skrapere blir som tidligere nevnt bare brukt til å skrape skinn. Skinnet 
som skal skrapes, tørkes og festes til en vertikalt oppsatt treramme. Dette 
foregår som regel inne i huset, fordi solvarmen virker uttørrende på skinnet slik 
at det sprekker. To skrape re blir så satt inn i et tre håndtak festet med harpiks 
(fig. 2). Skrapingen foregår ved at skinnberederen holder trehåndtaket fast med 

lb Utslitt skraper. 

88 

TE<jN. l. TAN'{EOAL . 1!'71. 

#I.STORISK MtiSELIM. BERtjEN. 

3cm 

o 



begge hender, som avbildet på fig. 3. Med nærmest hakkende bevegelser fjerner 
han så overflødig fett fra skinnet. Det tar ham vel en time å skrape et mindre 
skinn, som for eksempel av sau eller geit, mens det tar ca. fire timer å gjøre 
ferdig et større skinn av kveg. Gjennomsnittlig blir et par skrapere slitt ut ved 
skraping av et lite skinn. Dette skjer fordi skrapereggen må retusjeres opp igjen 
etter 50-60 skrapertak. Eggen er da blitt oppsplintret og ujevn og må jevnes til. 
På fig. 4 er avbildet hvordan oppskjerpingen foregår. Skinnberederen holder 
trehåndtaket med venstre hånd og retusjerer lett og forsiktig skrapereggen med 
den samme jernstav som han har brukt tidligere. Han slår alltid fra slagbulesi
den. Gjennomsnittlig bruker han 10-15 lette slag for å jevne til skrapereggen, 
men enkelte ganger er det bare en enkelt splint som har gjort eggen ujevn, og et 
par lette slag er nok til å rette dette opp. 

Ved at skrapereggen så ofte må retusjeres opp igjen, blir eggen og retusjen 
stadig steilere, dessuten minsker også skraperen. Den blir til slutt for kort til at 
den effektivt kan brukes. En skifter dermed over og bruker den andre innsatte 
skraper. Når så mange som fire skrapere går med til å skrape et større skinn, må 
skraperne tas ut og nye settes inn. Dette skjer ved at trehåndtaket blir lagt nær 

2. Skinn berederen er her i ferd med å feste den konvekse skraper i trehåndtaket med 
harpiks. I dette håndtaket blir det alltid satt inn to skrapere samtidig, en på hver side. 
Når den ene skraper er utslitt, benyttes den andre. 
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et bål med de to innsatte skrapere nær varmen. Harpiksen blir dermed myk, og 
obsidianskraperne kan skiftes ut med nye. Denne prosess med å varme opp 
harpiksen og vente til den er blitt så pass avkjølt at skraperne sitter fast, er mer 
tidkrevende enn å lage selve skraperne. 

De utslitte skrapere blir kastet på samme sted som avfallet etter skraperpro
duksjonen. Her finner en også avfall etter matrester og liknende. Det er dermed 
bostedets funnrikeste område. 

Når skinnet er ferdig skrapet, blir det gnidd inn med smør og rullet sammen 
forat det skal holdes mykt. Eieren av skinnet holder som regel også smøret og 
betaler i tillegg noen ører for arbeidet. Skinnet blir i dag vesentlig brukt til 
sengetøy, mens man tidligere også laget klær, men denne skikk har nå så å si 
forsvunnet. 

Trehåndtaket går i arv fra far til sønn og er tegnet på at de tilhører dette 
stigmatiserte yrket. Jeg nevnte innledningsvis at denne yrkesgruppe sammen 
med smeder og keramikere blir sett på som tilhørende en uren pariagruppe. 
Dette er manifestert innenfor forskjellige aktiviteter som angår ekteskap, dan
sing og spising, dvs. aktiviteter som er forbundet med intimitet. Fordi disse ikke 
kan gifte seg utenfor sin yrkesgruppe, oppstår disse som en en do gam gruppe. De 
skiller seg for øvrig ikke ut som annerledes ved ytre kjennetegn som språk, 
boform eller klesdrakt, det er først i samhandling-situasjonen at dette kommer til 
uttrykk. Deres stigmatiserte identitet er videre reflektert i at man antar de har 
evnen til å omskape seg til urene dyr som hyener, hunder osv. Frykt er også et 
element som går igjen, særlig i forholdet til keramikere, da man antar at disse er 
i besittelse av det onde øye og dermed kan skade landsbybefolkningen (Pank
hurst, R., 1961). 

Holdninger til visse yrker som urene finner en uttrykt i store deler av Afrika 
og Midt-Østen. Konsekvensen har vært at man har vært sikret kontinuitet i visse 
håndverktradisjoner. 

Har vi som arkeologer mulighet til å samle inn data som kan gi oss informa
sjon om spesialis!er og deres status? Når det gjelder enkle bondesamfunn, hvor 
spesialistene har få redskaper forbundet med utførelsen av sitt yrke, og hvor det 
heller ikke er ytre kjennetegn som skiller disse ut fra den øvrige befolkning, tror 
jeg det er svært vanskelig å få data som sier noe om den sosiale setting disse 
opererer i. Det er imidlertid mulig at en systematisk kartlegging av rester 
forbundet med artifaktproduksjon kan gi oss indikasjon på om dette er utført av 
spesialister. Jeg har tidligere foreslått dette utført i forbindelse med keramikk
produksjon (Haaland, R. 1978 s. 60). 

Dette etnografiske eksempel viser hvordan konvekse skrapere produseres og 
brukes, kanskje den mest direkte anvendelse av disse etnografiske data på 
arkeologisk materiale angir hvordan disse skrapere forandres i bruk på grunn av 
ny retusjering. De fleste arkeologer av min generasjon, også inkludert meg selv, 
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3. Skinnet- i dette tilfellet et geiteskinn - blir spent opp i en treramme. Vanligvis blir 
denne rammen satt opp inne i hytten, men er her ført ut på gårdsplassen forat jeg 
lettere skulle kunne ta bilder. Selve skrapingen foregår med korte, nærmest hakke1ide 
bevegelser. 
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har målt skrapernes retusjerings-vinkel og har f. eks. satt som kriterium at denne 
vinkel skal være på 45o eller mer forat redskapene skal kunne defineres som 
skrapere (Håland, R. 1972 s. 99). De etnografiske observasjoner viser nettopp 
hvor intetsigende det er å foreta en mengde mekaniske målinger, om en ikke har 
klart formulert på forhånd hvmfor målingene foretas og hvilke problemer en 
ønsker å få svar på. 

En har videre fått en bedre forståelse av mengdeforholdet, da det nok var få 
arkeologer som var klar over at flere skrapere slites ut ved skraping av ett større 
skinn. Jeg har selv gitt uttrykk for at vi fant store mengder skrapere under 
utgravningene på Bømlo i 1974. Det ble funnet ca. 12-15 skrapere innenfor et 
område på ca. 15 m2 , (materialet er ikke ferdig analysert). Skal en benytte de 
etnografiske data tyder ikke det på at mange skinn ble skrapet. Nå kan vi likevel 
ikke overføre disse etnografiske observasjoner kritikkløst, de egenskaper obsi
dian har som råmateriale er annerledes enn for eksempel flint, -flint slites ikke 
så raskt ned og færre skrapere vil gå med til å skrape et skinn. 

Heller ikke kan vi anta at skrapere funnet i en arkeologisk kontekst bare har 

4. Her er skinnberederen i ferd med å retusjere opp igjen skrapereggen, da den er blitt 
ujevn under skrapingen. Dette må gjentas så ofte som hvert minutt. På denne måten 
blir skrape ren stadig mindre og til slutt for kort til å kunne brukes. En skifter da over 
til å benytte den andre skraperen i trehåndtaket. For å skrape et skinn på denne 
størrelsen bmker en ca. en time, og en sliter gjennomsnittlig ut to skrape re. 
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vært brukt til å skrape skinn, de kan ha hatt flere andre funksjoner. Mikroskop
analyse av slitespor vil i enkelte tilfeller kunne brukes som en kontrollerende 
faktor, problemet er at ulike råmaterialer vil gi ulike bruks- og slitespor. 

Men selv om de etnografiske observasjoner i begrenset grad kan overføres på 
arkeologisk materiale, er likevel det viktigste at de gir et videre perspektiv til å 
stille spørsmål og dermed kunne fortolke materialet på en ny og mer fruktbar 
måte. 

S Ul11!11a ry 
This is an attempt to discuss the relationship between archaelogy and social 
sciences. 

We as archaelogists are working with the material remains of past cultures. 
Since we are neither able to observe the cultural processes producing these 
material remains, nor are the se manifest in the material itself, we have to turn to 
social science which are studying til functioning of the artifacts and the cultural 
processes in the societies to da y. 

We can make valid use of ethnography (I have chosen to use the term 
ethnography instead of social sciences, I could however also have used social 
anthropology) primarely in two ways: 
a) through their theoretical framework 
b) analogy 
I have focused my discussion on point b) in this article. I have described how 
spesific cultural forms like convex scrapers are still made and used among 
certain tribes in South-Central Ethiopia. This tradition is maintained among a 
stigmatised pariah group of tanners, a group also including potters and black
smiths. The rawmaterial used, obsidian, is found in larger blocks and is easy 
available in the area. The first step in the production of scrapers is to reduce the 
obsidian block into smaller cores and to knock off suitable sized flakes for 
scrapers. Both the flaking and retouching are done with a small iron-bar. It 
should be mentioned that the blade technique is not part of their lithic technolo
gy. The scrapers are hafted in to a wooden handle and held in place by re sin, the 
wooden handle will hold two scrapers, when one scraper is worn out the handle 
is turned and the other side used. The scrapers are only used for scraping animal 
hides. The skin is put up in a vertically held wooden-frame. For the scraping of a 
large cow-hide one will need about four scrapers, since they get worn out 
quickly because of the frequent resharpenings. 

These scrapers have a very different working-edge compared with the new 
ones, having very steeply retouched edges and they are also very much shorter 
because of the frequent resharpenings. It should furthermore be noted that the se 
scrapers together with the flaking-debris are being dumped in an area outside the 
actual settlement. 
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These ethnographic observations cannot directly and uncritically be transfer
red to an interpretation of archaeological material. We should also rely on 
additional data, in this case, analysis of the wear-pattern of the used scrapers. 

The most important aspect of the ethnographic observations is, however, 
that they give us a wider scope for asking questions and thereby more fruitful 
interpretations of the archaeological material. 
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Liv Helga Donunasnes: 

gravmateriale fra yngre jernalder 
brukt til å belyse kvinners stilling 

På møyar-ord 
er uvisst å lita 
og på det som kvende kved. 
For på kvervande hjul 
de ire hjarto var skapte, 
brigdi bryst var lagd. 

(Håvamål, strofe 84) 

Denne strofen er datert (Paasche 1924) til det 9. århundre. Betraktes den som et 
vitnemål om tidens kvinnesyn, kan det slås fast at de holdninger det her gis 
uttrykk for, er velkjente også fra historisk tid. Men hvor allmenn en slik oppfat
ning av kvinnen kan ha vært, og hvilke konsekvenser den eventuelt har hatt i 
praksis, vet vi lite om. 

Andre historiske kilder til kunnskap om samfunnet i yngre jernalder er 
landskapslovene og de islandske ættesagaene. Både lovverk og sagaer ble imid
lertid nedskrevet relativt sent, landskapslovene trolig i slutten av 11. århundre 
(Holmsen 1961) og ættesagaene først etter 1200 (Beyer 1970). Verdien av begge 
disse kildekategoriene er omdiskutert. Det kan likevel være av interesse raskt å 
repetere hva de kan fortelle om vikingtidens kvinner. 

Fra lovverket vet vi at kvinnen hadde personlig rettsbeskyttelse. Hun kunne 
eie jord og ta imot arv, selv om hovedregelen var at menn gikk foran kvinner. 
Det skilles mellom ugifte kvinner, gifte kvinner og enker. Minst frihet hadde de 
ugifte, enkene mest. Vel gift fikk altså kvinnen en viss selvstendighet. Dette 
henger trolig sammen med at hun gjennom sin arbeidsinnsats var en viktig 
økonomisk maktfaktor på gården. Av stor betydning var nok også heimanfylgja, 
en slags medgift hun fikk med seg fra sin egen ætt, og som forble hennes 
personlige eiendom selv om ekteskapet gikk i oppløsning. På denne måten var 
hun sikret økonomisk selvstendighet i forhold til mannen. 

Sagalitteraturen beskriver andre sider ved tidens kvinner. Hun framstilles 
ofte som stolt og sterk, sin egen og ættas ære bevisst. Ikke sjelden opptrer hun 
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som hevneggeren. I egenskap av husfrue har hun makt og autoritet, og er slett 
ikke underlagt mannen i det daglige. Ættekjensla var sterk, og det finnes beret
ninger om skilsmisser som var resultat av konflikter mellom ættene. I slike 
tilfeller kunne kvinnen, om man skal tro sagaene, uten videre ta sin formue og 
forlate mannen. 

Ifølge lovverk og sagaer var altså kvinner slett ikke uten innflytelse i det 
norrøne samfunnet. Men lovverket beskriver en ideell, ikke en reell, situasjon, 
og ættesagaene ble nedskrevet i et annet land, atskilt fra hendelsene de beskriver 
av flere hundre år og store sosiale og økonomiske omveltninger. 

«Objektive» er altså ingen av disse kildene. Det er derimot det arkeologiske 
materialet fra samme periode. Men bare i den forstand at det ikke er utvelgende, 
at det ikke bevisst er formet for å etterlate seg et bestemt bilde av samfunnet det 
er et resultat av. Det er imidlertid nokså begrenset hva et slikt materiale kan 
fortelle uten tolkning. Sosiale strukturer, kvinnens posisjon i samfunnet, kan 
ikke leses direkte ut av materialet. Og når tolkningen tar til, følger subjektivite
ten og usikkerheten med på lasset. 

Her finnes trolig en av hovedårsakene til at spørsmål som arbeids- og sta
tusfordeling mellom kvinne og mann har vært viet relativt liten oppmerksomhet i 
nordisk arkeologisk forskning. Dette til tross for at forskjellsbehandling av 
kjønnene med hensyn til sosial status og arbeidsfordeling er et allmennt og 
vesentlig trekk ved nesten alle de samfunn man kjenner. Måten dette gjøres på, 
vil nødvendigvis få konsekvenser både for samfunnsstrukturen og menneskenes 
måte å oppfatte seg selv på. Spørsmålet er således grunnleggende, og det var .. 
fristende å forsøke iallfall å komme svaret noe nærmere for en av våre forhisto
riske perioder ved å formulere konkrete spørsmål til et arkeologisk materiale. 

Pro ble nzs tilling er 

To problemer ble skilt ut: l) forskjeller i sosial status mellom kvinner og menn, 
og 2) arbeidsfordeling mellom kjønnene. 

«Sosial status» defineres her som plassering på den sosiale rangstige. Høy 
status innebærer makt og autoritet over medmennesker. Også begrepet «rolle» 
vil bli brukt. I motsetning til «Status» har dette ikke hierarkisk innhold, men 
brukes om forskjellige sider ved en persons innsats i samfunnet (bonde, kjøp
mann, husfrue, tjener). «Rolle» har altså blant annet med en persons innsats i 
arbeidslivet å gjøre. 

Tid og sted 

Materialet som ble valgt, er et gravmateriale fra yngre jernalder, merovingertid 
og vikingtid, i Sogn.- Yngre jernalder syntes å være et takknemlig utgangspunkt 
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på grunn av skikken med å legge arbeidsredskaper i gravene, noe som gjør det 
mulig å undersøke arbeidsdelingen. Videre ble Sogn1 valgt ut som et gunstig 
område, dels fordi funnmaterialet fra yngre jernalder her er relativt rikt, dels 
fordi man må kunne regne med at fjorden bandt bygdene sammen og dermed 
sikret en viss kulturell homogenitet, blant annet i gravskikk. Samtidig finnes et 
variert næringsgrunnlag med gode betingelser for jordbruk særlig i indre strøk, 
småfehold over hele området, jakt i fjellområdene og havfiske lengst i vest. Det 
ble følgelig antatt at om høystatus for kvinner var knyttet til en bestemt næring, 
burde dette komme fram gjennom funnmaterialet. 

Grunnleggende pre1nisser 

Om en undersøkelse av dette slaget skal kunne la seg gjennomføre, må visse ting 
tas for gitt: For det første at (noen av) gravene kan sikkert kjønnsbestemmes. 
Dette blir diskutert nedenfor (se s. 98 f.). For det andre at gravskikken er lik for 
hele området og for hele perioden som behandles. - Over hele Norden finner 
man i yngre jernalder en i hovedtrekk ensartet gravskikk. Lokale variasjoner 
finnes nok også, men dette usikkerhetsmomentet er forsøkt eliminert ved å velge 
et kulturelt ensartet område. Det ser heller ikke ut til å ha kommet inn vesentlige 
nye kulturelementer som kunne influere på gravskikken i løpet av perioden som 
behandles. 

Når gravskikk skal brukes til å rekonstruere arbeidslivet, må selvfølgelig 
_ arbeidsredskaper finnes i gravene. Dette kravet tilfredsstiller materialet fra yn

gre jernalder bedre enn materiale fra noen annen periode. For å kunne uttale seg 
om arbeidsdelingen mellom kjønnene må man videre godta at redskapene i 
gravene ikke bare representerer et tilfeldig utvalg, men at de reflekterer iallfall 
noen av den dødes gjøremål i det levende liv. Denne forutsetningen ligger da 
også til grunn for alle tidligere forsøk på å inndele jernalderens gravmateriale 
etter kjønn. Ofte har nettopp redskapene vært brukt som grunnlag for kjønnsbe
stemmelse, med utgangspunkt i modeller hentet fra forskernes egen samtid: 
tekstil- og kjøkkenredskaper er blitt tilskrevet kvinner, smed- og snekkerredska
per menn, mens en del jordbruksredskaper av de fleste betraktes som fellesgods 
(se f. eks. Shetelig 1912, Sjøvold 1974). 

Om gravskikk skal brukes som utgangspunkt for en diskusjon om sosial 
status, må man dessuten anta at den avspeiler samfunnsforholdene. Rent umid
delbart synes det rimelig å anta at jo mer lagdelt et samfunn er, jo større 
variasjon vil det være i gravskikken, så sant ikke religionen påbyr lik begravelse 

1 Følgende kommuner er inkludert: Solund, Hyllestad, Gulen, Høyanger, Balestrand, Vik, Lei
kanger, Sogndal, Luster (inkludert gamle Hafslo kommune, men uten Jostedal, som nylig er inn
lemmet i Luster), Årdal, Lærdal og Aurland. 
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for alle. Støtte for denne antagelsen finnes i en undersøkelse foretatt av Lewis 
R. Binford (Binford 1971). Han samlet data fra en rekke samfunn med et 
organisasjonsnivå lavere enn statssamfunnets, og kom fram til at det i de fleste 
av disse samfunnene var vanlig å markere f. eks. kjønn og sosial status ved 
begravelser. Flest skillelinjer ble markert i de mest kompliserte samfunnene, 
som besto av fastboende bønder. - Det som finnes av historiske kilder om vår 
jernalder, som lovtekster og islendingesagaer, beskriver jo nettopp samfunnet 
som et sterkt lagdelt bondesamfunn. Binfords modell kan altså med en viss rett 
anvendes på et norsk yngre jernaldersmateriale. 

Materialet 

Materialet består av i alt 264 mulige gravfunn fra merovingertid og vikingtid -
løsfunn er utelatt. Fordelingen er ujevn, med få funn fra ytre strøk, flest fra 
indre. 

Som minimumsdefinisjon av gravfunn er brukt «to samtidige gjenstander 
funnet sammen» eller «gjenstand funnet i haug/røys/kiste». Også enkeltgjen
stander som våpen eller smykker med spor etter brann regnes som rester av en 
grav. Funn av denne typen har nok liten informasjonsverdi i seg selv, men de er 
brukt til å beregne det totale antall gravfunn fra området. 

Ideelt burde man til en problemstilling som denne bare arbeide med sluttede 
og fullstendige funn. Siden det ikke var mulig, var det nødvendig å vurdere det 
tilgjengelige materialet etter kildeverdi. 

En absolutt betingelse for at et f~nn skal kunne brukes, er at det er sluttet, 
det vil si at alle gjenstandene i funnet opprinnelig var ment å skulle tilhøre 
nettopp denne graven. Videre bør det være mest mulig fullstendig, men kravet 
her er ikke ufravikelig. - Ved vurderingen av funnkombinasjonene ble avgjøren
de vekt lagt på opplysninger om funnene i arkiv og tidligere publikasjoner. At et 
funn inneholder gjenstander som antas å være samtidige er følgelig ikke nok til at 
det kan regnes som sluttet. 

Kriterier som er brukt ved kjønnsbesteJnJnelse av gravene 

I mangel av analyserbart beinmateriale ble her valgt smykker og våpen, nærmere 
bestemt parspenner og våpenkombinasjoner, som kriterier for kjønnsbestemmel
sen. Valget av disse gjenstandskategoriene tilfredsstiller tre krav: l) De er ikke 
arbeidsredskaper. Dermed unngås ringslutninger til selve problemstillingens 
del 2.2) De forekommer bare i det ene kjønns graver: parspenner i kvinnegrave
ne og våpenkombinasjoner i mannsgravene, og 3) de forekommer så hyppig at 
det synes å nærme seg en fast regel at de skal med. 

Med parspenner menes spenner av samme hovedtype, uten at det kreves at 
de skal være identiske. De ble valgt som indikator på kvinnegraver fordi deres 
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plass på kvinnedrakten er godt dokumentert over store deler av det norrøne 
området, også Norge (Geijer 1938, Ch. Blindheim 1945) ~g fordi de ikke synes å 
ha noen plass på mannsdrakten. Et enkelt spenne, derimot, kunne nok komme 
til nytte også der, uansett form.-

Våpen antas å være det sikreste grunnlaget å skille ut mannsgravene på. 
Enkeltvis kan nok våpen forekomme også i kvinnegraver (f. eks. Petersen 1919), 
men ved å bruke kombinasjoner av kampvåpen (sverd/øks, sverd/spyd, spyd/ 
skjold, øks/skjold eller sverd/skjold) burde man være på sikrere grunn. Histo
riske kilder bekrefter dette: engelske krøniker beretter om nordiske menn som 
kom til landet som vikinger, våre egne kongesagaer forteller om væpnede menn i 
kongens følge, som også de islandske ættesagaene reserverer våpnene for menn. 

Det kan kanskje innvendes at disse kriteriene vil føre til at utvalget av 
kvinnegraver må bli snevrere enn utvalget av mannsgraver, idet kvinnegravene 
bestemmes ved hjelp av skålformete spenner alene. Det er ikke umulig at denne 
draktmoten var begrenset til den velstående delen av befolkningen. Smykker 
måtte jo (trolig) fås utenfra, og representerer dermed en viss økonomisk investe
ring. Det samme gjelder imidlertid for mennenes sverd, og graver med smykker 
og sverd skulle dermed bli direkte sammenlignbare. - Går man de sikre manns
gravene etter i sømmene, .viser det seg at de med ett unntak (B 6300 Uglum, 
Sogndal) har sverd med i våpenkombinasjonene. Her finnes det imidlertid en 
skjoldbule, slik at det ikke er urimelig å anta at sverd opprinnelig kan ha hørt 
med til gravgodset. - Følgelig må man ha lov til å gå ut fra at de sikre gravene 
for begge kjønn representerer samme lag av befolkningen. 

En rekke funn vil falle utenfor selve hovedundersøkelsen, enten fordi de ikke 
oppfyller kravene til et sluttet funn eller fordi de ikke kan sikkert kjønnsbe
stemmes ut fra de kriteriene som er satt opp ovenfor. Som supplerende mate
riale er det likevel fristende å trekke inn slike funn (heretter kalt usikre funn). 
Det vil da også bli gjort, selv om grunnlaget for undersøkelsen er sikre funn 
sikkert bestembare til kjønn. 

Av de totalt 264 funnumrene som hvert antas å representere en grav, blir det 
68 (ca. 26%) slike sikre funn tilbake. 49 er mannsgraver, 19 kvinnegraver. 
Kvinne- og mannsgraver forekommer altså omtrent i forholdet l : 3. Overvekten 
av mannsgraver understrekes ytterligere om materialet utvides til også å omfatte 
de usikre funnene. Totalt får vi da 162 mannsgraver og 51 kvinnegraver (en del 
funn lar seg ikke en gang forsøksvis bestemme til kjønn). Noe av forklaringen på 
at andelen kvinnegraver synker, kan nok være at graver med redskaper/våpen 
som øks og spyd nå er kommet med i oversikten over manns graver, mens graver 
som inneholder f. eks. vevskei eller spinnehjul, men ikke smykker, fremdeles er 
holdt utenfor. 

Hvis også tekstilredskaper anvendes som indikator på kvinnegraver, øker 
antallet noe, men tendensen i distribusjonen endres ikke vesentlig. 
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Hve1n fikk synlig begravelse? 

Allerede under diskusjonen av kriteriene for kjønnsbestemmelse ble det nevnt at 
graver med smykker og våpen trolig representerer den mer velstående delen av 
befolkningen. At også gravmaterialet i sin helhet må representere et utvalg av 
folket, kan man slutte seg til bare ved å se på antallet funn. Det virker svært lite 
sannsynlig at våre 264 funn skal representere hele- eller for den saks skyld en 
tiendedel av - Sogns befolkning over en periode på 4--500 år. Trolig ble de fleste 
gravlagt uten særlig mye hverken av gravgods eller overflatemarkering av grave
ne, en tanke blant andre Erling Johansen har vært inne på for eldre jernalders 
vedkommende (Johansen 1955). Muligheten for å finne igjen disse er i dag svært 
små. Dermed blir det bare blant den veletablerte delen av befolkningen arbeids
og statusfordeling foreløpig lar seg studere. -Men allerede det skjeve forholdet 
mellom antallet kvinne- og mannsgraver forteller at kvinnene vi finner gravene 
etter trolig utgjør et enda snevrere utvalg enn mennene. 

Gravenes tidsstilling 

Både kvinne- og mannsgraver kjennes fra hele yngre jernalder, men mannsgra
vene synes å ha en noe jevnere spredning over tid enn kvinnegravene. Følgende 
tall er basert på sikkert bestembare graver. 

Tabell l: Fordeling over tid. 

Tids
rom 

7. årh. 
8. årh. 
8.-9. årh. 
9. årh. 
9.-10. årh. 
10. årh. 
10.-11. årh. 
Ubest. vik.tid 
Ubest. y. j. a. 

Total 

Kvinne
graver 

2 
8 
3 
4 

19 

Manns
graver 

lO 
6 

11 

9 

8 
2 
l 

49 

Total 

2 
11 
8 

19 
12 
12 
2 

68 

Mens temmelig nøyaktig en tredjedel (17) av mannsgravene kan skrive seg fra 
merovingertid eller overgangen til vikingtid (heretter kalt tidlige graver), er dette 
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Figur l Kart som viser utbredelsen av tidlige graver sikkert bestem bare til kjønn. 
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Figur 2 Kart som viser utbredelsen av alle yngre jernaldersgraver i Sogn sikkert bestem
bare til kjønn. 
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tilfelle for bare omtrent en femtedel (4) av kvinnegravene. Tendensen forsterkes 
om usikre graver regnes med. Tidlige graver utgjør da 42% av mannsgravene, 
men bare 14% av kvinnegravene. 

Geografisk spredning 

Også i romperspektiv viser mannsgravene større spredning enn kvinnegravene. 
Dette er tydeligst blant de tidlige gravene (figur 1). Alt i merovingertid finnes 
mannsgraver over hele området, mens tre av de sikre kvinnegravene ligger i Vik, 
en i Aurland. Også en av de usikre kvinnegravene fra tidlig del av perioden 
ligger i Aurland. I tillegg kommer to fra Leikanger. Først ut i vikingtid (figur 2) 
ser det ut til at kvinnegravene spres til mindre sentrale (jordbruks-)områder. I 
ytre strøk mangler kvinnegraver nesten helt i hele perioden. 

Ved nærmere ettersyn viser det seg at de fleste gravene, og samtlige kvinne
graver, finnes i områder med god jordbruksjord. I bygdene Vik og Aurland, to 
av Sogns aller beste jordbruksområder, ligger ikke bare de fleste, men også de 
eldste kvinnegravene. 

Fordelingen av funnene antyder altså, om man antar at synlig begravelse i 
seg selv er et vitnemål om status, en nær sammenheng mellom jord
bruksnæringen og høy status for kvinnenes vedkommende. Menn synes å ha hatt 
en mindre ensidig tilknytning til jordbruket. Mannsgraver fra Solund (vikingtid) 
og høyereliggende strøk i Lærdal og Luster tyder på at også andre næringsveier 
kan ha vært statusgivende for menn. 

Forholdet til tidligere bosetning 
Nå er betingelsene for jordbruk gunstige flere steder i Sogn enn der det finnes 
konsentrasjoner av kvinnegraver. I alle fall må man kunne gå ut fra at jordbruket 
har dannet grunnlaget .for bosetningen over hele området. Tilknytning til denne 
næringen kan derfor ikke være hele forklaringen på kvinnenes høye status i 
enkelte områder. Som en mulig årsak ble derfor forholdet til tidligere bosetning 
undersøkt. Med utgangspunkt i «funnførende» gårder fra henholdsvis mero
vingertid og vikingtid ble andelen gårder som hadde gitt gravfunn også fra eldre 
deler av jernalder regnet ut (tallene i parentes angir resultatet om også gårder 
med usikre yngre jernaldersfunn regnes med): 

Tabell 2: Prosentandel gårder med eldre funn. 

Av gårder med 
tidlige graver 
Av gårder med 
vikingtids graver 

Kvinne graver 

75 (60)% 

64 (67)% 

Manns graver 

19 (44)% 

40 (45)% 
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Bare for de tidlige mannsgravenes vedkommende gir det seg her store utslag 
om materialet utvides med de usikre funnene. Tendensen er likevel ganske klar. 
Kvinnegraver kommer oftere enn mannsgraver fra gårder med vitnemål om 
tidligere bosetning. Eller sett fra en annen side: På gårder der det ikke finnes 
spor etter eldre bosetning er kvinnegraver langt sjeldnere enn mannsgraver. 
Aktiviteter som medførte høy status ser altså for kvinnenes vedkommende ut til 
å ha vært knyttet til det etablerte jordbruket. Her er det nærliggende å tenke seg 
henne som husfrue og administrator på en stor gård, gjerne der det fantes rester 
av eldre tiders storfamilie. 

Gårder som ble ny opptatt i yngre jernalder, var ikke lenger ætte gårder, men 
enkeltmannsgårder. Om dette vitner blant annet stedsnavnene (Olsen 1971). 
Rimeligvis var de ofte også ganske små og mindre velstående enn de veletablerte 
gårdene. På nybrottsgårder kan man derfor tenke seg at den innendørs hushold
ningen ble mindre samtidig som det utendørs (nybrotts-)arbeidet krevde mer 
energi. Trolig måtte også kvinnene delta. Som følge av dette måtte kvinnerollen 
omdefineres, og de nye aktivitetene hadde ikke tradisjon som grunnlag for 
status. Eller man kan tenke seg at kvinnens rolle var begrenset til husfruens også 
på de nye gårdene, men at denne innsatsen her var av mindre grunnleggende 
betydning for gårdens ve og vel. 

Godtas det at en gammel gård i et godt jordbruksstrøk er en velstående gård, 
ser det ut til at status for kvinner i sterkere grad enn for menn var forbundet med 
materiell velstand. I så fall burde dette avspeiles i gravgodsets mengde og 
kvalitet. Videre bør innholdet i gravene antyde om kvinnens rolle alltid bare var 
husfruens. Og sist, men ikke minst: om høystatus for kvinner var avhengig av 
velstand, var det da ættens/gårdens velstand som lå til grunn eller hennes egen 
innsats i arbeidslivet? 

Gravgodset som vitne1nål o1n status 

Da det ikke synes å finnes enkeltgjenstander som i yngre jernalder direkte 
symboliserer status eller velstand, ble antallet gjenstander, fordelt på ti gjen
standskategorier (de to smykkekategoriene i tabellen regnes som en), anvendt 
som mål. I denne delen av undersøkelsen er bare medregnet fullstendige eller 
tilnærmet fullstendige funn. 

Gravene lot seg ikke dele inn i klart atskilte grupper (rike, fattige) på denne 
måten, men som tabellene 3 og 4 viser inneholdt kvinnegr~vene, med ett unntak, 
fra fire til syv gjenstandskategorier. Også her viser mannsgravene mye større 
spredning, med en variasjon fra en til ti gjenstandskategorier pr. grav. Tenden
sen holder seg om man i stedet for gjenstandskategorier teller antall gjenstands
typer. -Å bare telle antall gjenstander gir neppe noe riktig bilde: hvor mange 
sigder går det på et sverd? 
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Det kan følgelig konkluderes med at vel er kvinnegravene færre enn manns-
gravene, men de er slett ikke dårligere utstyrt. I så måte er de å finne på midtre 
til øvre deler av skalaen. Brukes gravgodset som mål på materiell velstand, 
bekrefter det vår antagelse om at kvinner måtte være rikere - og dermed ha 
høyere status?- enn menn for å få tilsvarende omsorgsfull begravelse. 

Tabell 3. Gjenstandskategorier i kvinnegraver 
~ 

~ 
C/l 

1-. t 1-. l "' l 
<l) <l) ~ C/l C/l <l) ~ C/l 1-. <l) 

1=1 1=1 1-. 6 ~ "' l:: "0<1)+-' 

s 1=1 <l) .o l <l) ::s <l) <l) ;l & ~=~·c: 1=1 
~ <l) <l)~ 1=1 <l) ·~~ 

~ • 1-. • 1-. ~ 2 1-. -.5o& 
s-o 1=1 ~ ~....~ <l) 

~ 
~~ ..D~ "' ~ <l) ~C/l 01)<1) 

1=1 "0:>. "§- o.C/l"' C/l <l) 
<l) C/l ..... 1=1 <l) 1-. o 1-. ::s ~ 1=1 s ~"' ~] ~] s 1=1 <l) > 

~·~] ~ ~8 ro <l) <l) es IJ;.. p., --<C/l > ,_, f-< 1-. r:/1 Cl) ::r: 

Gulen 
Austgulen B 4758 X X 2(3) 

d-f 
Balestrand 
Måls nes B 12131 X X X X X 4 

Sogndal 
Kvåle B 3456 X X X X X X X X 7 
Nes B 9065 X X X X X X X 6 

Vik 
Hoppers tad B 7761 X X X X X X X 6 
Hoppers tad B 9060 X X X X X X X X 7 
Hopperstad B 9061 X X X X X 4 

Aurland 
Belle B 5815 I X X X X X 4 
Vinjum B 7731 X X X X X X 5 

Total 9 9 8 2 o 8 5 7 o 2 4 8(9) 
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Tabell 4. Gjenstandskategorier i mannsgraver 

Hyllestad 
Akse 
Sørefjord 

Gulen 
Austgulen 

Høyanger 
Bjordal 
Bjordal 
Brekke 
Mølmesdal 

Balestrand 
Askelund 

Sogndal 
Amla 
Foss 
Uglum 
Vangestad 

Vik 
Djup vik 
Hoppers tad 
Skjervum 

Leikanger 
Håum 

Aurland 
Brekke 
Låi 
Preste
gården 

Lærdal 
Hillestad 

Luster 
Saude 
Sterri 

Total 

106 

B 9969 
B 6642 

B 4758 
a-c 

B 7783 
B 7784 
B 8118 
B 7287 

B 11469 

B 7788 
B 6805 
B 6300 
B 8994 

B 8999 
B 9169 
B 6500 

B7640 

B 10670 
B 6661 

B 9008 

B 11242 

B 6295 
B 10578 

22 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

22 13 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

lO 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

6 8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 18 

l 
2 

4 
2 
4 
3 

8 

6 
3 
7 
3 

3 
2 
7 

8 

6 
4 

lO 

5 

6 
6 



Arbeidsdeling 

Til slutt kan gravgodset brukes som vitnemål om arbeidsdeling. Her kan brukes 
alle sluttede funn sikkert bestembare til kjønn. 

Det er vel ikke overraskende at den aller vanligste redskapskategorien i 
kvinnegraver er tekstilredskapene (tab. 3). Ofte er hele arbeidsprosessen fra 
håndten og linhekle til synåler (iallfall nålehus) representert. - Tekstilredskaper 
finnes også i mannsgraver, men med to unntak1 viste de seg å være sakser. 

Tekstilarbeid var altså den aller vanligste aktiviteten blant de formodentlig 
velstående kvinnene vi finner gravene etter. En praktisk konsekvens for det 
videre arbeidet med materialet blir at graver fra Sogn kan bestemmes som 
kvinnegraver ut fra kombinasjoner av tekstilredskaper med nesten like stor 
sikkerhet som ut fra smykkekombinasjoner. 

Kjøkkenredskaper kan derimot ikke brukes til å skille ut kvinnegravene. 
Slike finnes i 26% (5) av de sikre kvinnegravene og i 16% (8) av mannsgravene. 

Vanligste redskapskategori i gravene generelt er jordbruksredskaper, som 
finnes i knappe 50% (9) av kvinnegravene og 36% (16) av mannsgravene. 

Som jordbruksredskaper regnes her sigd og ljå. Ved nærmere ettersyn viser 
det seg at kvinnegravene utelukkende inneholdt sigder, mens manns gravene 
også hadde ljåer, ofte begge redskapene. 

Deltakelse i jordbruksaktiviteter symboliseres altså oftest i kvinnegravene, 
men er til gjengjeld begrenset til en spesiell aktivitet, nemlig innhøstingen. 

Av andre redskapskategorier skal nevnes smedredskaper, som bare kjennes 
fra mahnsgraver, og snekkerredskaper, som overraskende finnes i to kvinnegra
ver, begge fra Hopperstad. Det ene er en syl fra B 9060 (10. årh.), det andre en 
båtastrek fra B 7761. -Våpen forekommer i sikre kvinnegraver (tabell 3), der
imot ikke jaktredskaper. Blant de usikre gravene, kjønnsbestemt ved hjelp av 
tekstilredskaper eller andre smykker enn parspenner, er det imidlertid flere som 
inneholder pilespisser. Jaktredskaper i kvinnegraver viser seg å være vanligst i 
områder der det er naturlig å anta at jakt utgjorde en vesentlig del av nærings
grunnlaget, nemlig i kommunene Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. 

Gjennomgåelsen av arbeidsredskapene bekrefter i store trekk vår forestilling 
om den velstående yngre jernalderskvinnen som husfrue beskjeftiget med finere 
sysler som veving og søm, periodevis aktiv i det utendørs gårdsarbeidet. Sigder 
finnes i så mange av kvinnegravene at man må tro at hennes rolle i innhøstings
arbeidet har vært av stor betydning. -Ellers er det verdt å legge merke til at det 
finnes større variasjon i rollesammensetningen blant menn enn blant kvinner. 
Mens kombinasjonene av redskapskategorier er nokså stabile i kvinnegravene, 
er det sjelden en kombinasjon gjentas to ganger i mannsgravene. 

1 B 7788 Amla,' Sogndal: Vevlodd av jern og NM 17877 Eggjum, Sogndal: Vevskei av jern. 
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Tar man også hensyn til de usikre gravene, nyanseres som nevnt bildet noe: 
enkelte kvinner har fått med seg våpen i graven, eller redskaper som pilespisser, 
syl og båtastrek. Likeså finnes det skålvekter og vektlodd i usikre kvinnegraver 
(se s. l 09). Kvinnerollen har altså ikke satt absolutte grenser for hennes utfoldelse. 
No en kvinner ser tvert imot ut til å ha beveget seg et godt stykke inn på mannens 
område. 

Kvinnegravene i Vik og Aurland 
To områder, eller bygder, skiller seg ut som svært rike på kvinnegraver. Det 
gjelder Vik og Aurlands bygda, begge som nevnt sentrale jordbruksområder. Når 
både sikre og usikre graver for begge kjønn regnes med, viser det seg at 
kvinnegravene faktisk er i flertall. 

I Vik er det særlig gården Hopperstad som tiltrekker seg oppmerksomheten, 
både gjennom sine usedvanlig rike funn og den store andelen kvinnegraver. Av 
de fire sikre funnene fra Hopperstad (se tabell 3) er tre kvinnegraver og en 
manns grav. Alle disse gravene er fra samme lille gravfelt som lå på kanten av en 
terrasse. I tillegg til disse fantes det på feltet en sterkt skadd (manns-)grav, B 
9059 b-e og rester etter en grav (?) fra eldre jernalder. 

Den sikre mannsgraven og en av kvinnegravene er fra merovingertid, begge i 
båt. Mens mannsgraven (B 9169) inneholdt to sverd, to skjoldbuler, spyd, celt, 
kniv og jernbånd samt kjevefragmenter av sau eller geit, hadde kvinnen fått med 
seg to rektangulære og et ovalt spenne, ca. 70 perler, spinnehjul, håndtein, 
vevskei, sigd og tre nøkler. Her fantes også emaljen av en tann fra et yngre 
individ samt et ubrent beinstykke. Det er uvisst om beinet stammer fra menne
ske eller dyr. - Trolig må disse gravene betraktes som likeverdige hva utstyr 
angår; dobbelt sett sverd og skjold for mannen (eller er det en dobbeltgrav?), 
rikelig med smykker for kvinnen, men et relativt beskjedent redskapsutstyr. 

Enda rikere på utstyr er imidlertid de to kvinnegravene fra siste halvdel av 9. 
og 10. århundre. Disse inneholdt foruten hvert sitt rike smykkesett tekstilred
skaper, sigd, skrin og dessuten bisler. Bisler manglet i de to båtgravene. Den ene 
graven, B 7761, hadde dessuten en båtastrek og en celt. Celten er ikke blant de 
vanligste redskapene i kvinnegraver, men båtastreken må vel nærmest være 
enestående. Fett (1951 s. 116) tenker seg at hun har drevet gården og stått for 
skipsbygging for egen regning, en tolkning man vel må kunne si seg enig 
i. -Også den andre kvinnegraven fra vikingtid, B 9060, inneholdt uvanlige 
redskaper, nemlig en eller to syler. Nå behøver naturligvis ikke en syl bety at 
hun drev snekkerarbeid. Den kan ha vært brukt for eksempel til skinnsying. I 
samme grav var et vel 18 cm langt spydlignende redskap som man ikke kjenner 
bruken av, samt et irsk beslag av forgylt bronse og en hvalbeinsplate. Begge 
disse to sistnevnte gjenstandene er uvanlige og trolig verdifulle gravgaver som 
antyder høy status. 
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Like sør for disse gravene lå en liten langhaug med en mannsgrav fra 
merovingertid. Det eneste som er igjen av gravgodset herfra er et enegget sverd 
(B 10425). Fra haug- uvisst hvor på gården- er også en vevskei og en celt (B 
4381). Sannsynligvis er dette rester av en kvinnegrav. 

Et par hundre meter sør for dette feltet fantes to(?) av gårdens rikeste graver 
omtrent ti meter fra hverandre. Dessverre er ingen av dem faglig utgravd. Rikest 
er det før omtalte ( s. l 08), mulig sammenblandete funnet B 4511 med tre bronse
kar, øse av bronse, irske beslag til trespann, to glassbegre, skålvekt, fem 
vektlodd, Y2 kufisk mynt, perler, skrinutstyr, bor, celt, tekstil- og kjøkkenutstyr. 
Dessuten en mengde klinknagler. Funnopplysningene er som nevnt uklare. Men 
om funnet skal betraktes som sluttet, må det på grunn av de mange tekstilred
skapene (vevskei, to spinnehjul, ni kljåsteiner) tilskrives en kvinne, selv om 
smykker ut over perlene mangler. En del av perlene var imidlertid brente, og må 
kanskje holdes utenfor. Fett (1951 s. 117) mener det kan ha vært to graver her, 
men synes det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Petersen (1940 s. 103f) 
betrakter funnet som et sluttet funn fra 10. århundre. 

Den andre graven på dette feltet, B 4637, kan også dateres til 10., eventuelt 
slutten av 9. århundre. Det bevarte gravgodset består av et skålformet spenne, 
stekepanne og øse av jern, linhekle, spinnhjul, vevskei og hvalbeinsplate. Be
stemmelsen som kvinnegrav skulle derfor være grei nok, hvis funnet er sluttet. 

Av ni kjente yngre jernaldergraver på Ropperstad har altså trolig seks vært 
kvinnegraver. Disse dekker tidsrommet fra 8. til og med 10. århundre, mens to 
av mannsgravene er fra merovingertid og en ikke sikkert kan dateres nærmere 
enn til yngre jernalder. - Selve gravskikken ser ut til å ha vært lik for kvinner og 
menn, men kvinnegravene er uten sammenligning de rikeste hva utstyr angår. 
Det kan konkluderes med at gårdens kvinner må ha hatt en usedvanlig høy 
status, trolig høyere enn mennene. Særlig gjelder dette vikingtid, da samtlige 
kjente graver er kvinnegraver. Samtidig er gården usedvanlig rik på vesterland
ske importsaker, slik at man må gå ut fra at kontaktene vestover har vært livlige. 
De to hvalbeinsplatene fra gården antyder også kontakter mot nord, hvor man 
finner hovedutbredelsesområdet for disse (Sjøvold 1974 s. 253). 

Sammenligner vi med den andre storgården i bygda, Rove-Voll, finner vi her 
åtte graver fra yngre jernalder, hvorav to kan ha vært kvinnegraver. Andelen 
kvinnegraver er her ikke større enn gjennomsnittet for hele Sogn, ca. en fjerde
del. Ingen av gravene fra yngre jernalder peker seg ut som spesielt rike, og bare 
en, det sammenblandete funnet B 5551, inneholdt importsaker. Fra eldre jernal
der er det nettopp denne gården som har gitt bygdas fleste og rikeste funn (Fett 
1951). 

Kvinnenes høye status på Ropperstad faller altså i samme periode som 
gården opparbeidet seg til å bli bygdas ledende. Maktforskyvningen mellom 
Rove og Ropperstad understrekes ytterligere ved at det trolig var Ropperstad 
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som i den tidligste kristne tiden fikk fylkeskirken (Kloster 1951). -Rikdommen 
på Hopperstad synes i stor grad å ha sitt utspring i kontakter på de britiske øyer, 
enten det nå var gjennom handel eller rov. Kan forklaringen på de mange 
kvinnegravene være at mennene drev handel mens kvinnene overtok gårdsdrif
ten, og i egenskap av «gårdsbestyrere» fikk rike begravelser i gårdens jord? Man 
skulle likevel vente at også mennene som brakte rikdommen til gårds fikk 
omsorgsfull begravelse. Men etter ca. 800 forsvinner mannsgravene, og kvinne
gravene overtar fullstendig. Forklaringen svekkes dessuten av at man i kvinne
gravene finner redskaper som båtastrek og kanskje vektskåler og vektlodd, ting 
som nettopp peker mot handelsvirksomhet. Slike gjenstander kjennes ikke fra 
gårdens manns graver, heller ikke importsaker. En rimeligere forklaring synes 
det derfor å være at Hopperstad virkelig har vært på kvinners hender de siste 
par hundre årene av hedensk tid, og at kvinnene selv har stått for både jordbruk 
og handelsvirksomhet. 

Det andre området som peker seg ut på grunn av sine mange kvinnegraver, 
er gårdene på Aurlandsvangen og oppover langs dalen. Betraktes disse gårdene 
under ett, viser det seg at av 18 kjente graver fra yngre jernalder i dette 
forholdsvis lille området er hele 10 kvinnegraver. Men her det ingen enkeltgård 
som skiller seg ut på samme måte som Hopperstad i Vik. Både Terum og 
Tokkvam har riktignok bare gitt kvinnegraver fra denne perioden, men når det 
totale antall graver fra hver gård er henholdsvis tre og to, er det uråd å gjøre seg 
opp noen mening om hvorvidt utvalget er representativt. 

Den eldste kvinnegraven i hele materialet, B 5815 I fra 7. århundre, kommer 
nettopp fra dette området, fra gården Beile. Det var en båtgrav med blant annet 
rikt smykkeutstyr og tekstilredskaper. Beile har også flere mannsgraver, men 
bare en av disse er fra yngre jernalder. - Nabogården V eim har bare en grav, en 
kvinnegrav fra røys med irsk bronsebeslag, vevskei og kljåstein. 

Terum har som nevnt gitt tre graver fra yngre jernalder, alle kvinnegraver. 
Bare en av gravene inneholdt smykker. Her var imidlertid også celt, fil, kniv, 
pilespisser mm., altså gjenstander man vanligvis ikke venter å finne i en kvinne
grav. At funnet er sluttet, kan det likevel ikke være tvil om. Sakene, som var 
brente og til dels ødelagte før de kom i jorda, lå i en grop på 170 x 150 cm dekket 
av en naturlig eller helt ødelagt kunstig røys. Man fristes til å tro at det også her 
dreier seg om en kvinne som selv har hatt ansvaret for gårdens drift og alle 
aktiviteter forbundet med denne, men på en mindre velstående gård enn Hop
pers tad. -Gårdens andre store kvinnegrav (B 8991) kommer fra en røys på 12 
meter i diameter. Foruten en nål til et bronsespenne og skrinhanker inneholdt 
den bare redskaper. Bestemmelsen som kvinnegrav støtter seg på at her fantes 
linhekletinner. Blant redskapene var imidlertid også en celt og muligens et 
bor. -Den tredje graven (B 1814) utgjøres av en vevskei fra haug. 

På Skaim er det funnet en usikker kvinnegrav fra en langhaug på omtrent 30 
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meter. Men utstyret var beskjedent: syv spiralperler av sølv, atten glassperler, 
del av en bronsenøkkel og skrin. Graven var ubrent, trolig fra eldre vikingtid 
(Egil Bakka, Innberetning i Topografisk Arkiv, Historisk Museum). En brent 
manns grav utstyrt med pilespiss, kniv, sigd og ljå, også denne fra røys, utgjør 
gårdens andre funn. 

Tokkvam har to graver, begge kvinnegraver fra en og samme langrøys. Den 
sikre graven, som blant annet har parspenner og et irsk bronsesmykke, er fra 
tidlig 9. århundre, mens den andre kan være . samtidig eller noe eldre. Denne 
inneholdt nesten førti perler samt en rekke redskaper. 

Gårdene Vangen og Vinjum har en kvinnegrav hver. Graven fra Vangen 
inneholdt skålformete spenner, bronsekar, saks og pilespiss, mens Vinjum-gra
ven, som var i båt, hadde et rikt smykkeutstyr, irske drikkehornsbeslag, bronse
kopp og redskaper. Denne graven, som er fra siste halvdel av 9. århundre, gjør 
et langt rikere inntrykk enn gårdens to mannsgraver. Det at kvinnegravene er de 
best utstyrte synes ellers å være et generelt trekk også i dette området. Av 
mannsgravene er det vel bare B 9008 fra Prestegården som kan sammenlignes 
med kvinnegravene hva utstyr angår. 

O p ps tun1ne ring 

To områder peker seg altså ut som spesielt rike på kvinnegraver, nemlig Vik 
(særlig Hopperstad) og gårdene rundt Aurlandselva. Felles for disse bygdene er 
at de er .usedvanlig gode jordbruksbygder med gammel bosetning. Kvinnenes 
høye status synes å gå tilbake til eldre jernalder, da det finnes rike kvinnegraver 
fra denne perioden i begge bygder: Som man kunne vente har da også både Vik 
og Aurland kvinnegraver fra merovingertid, mens de begynner å dominere først i 
ren vikingtid. Det er verdt å merke seg at det særlig er fra disse bygdene det 
finnes mannsredskaper i kvinnegravene, de fleste riktignok fra usikre funnkom
binasjoner. Fra Hopperstad har vi båtastrek, syl, skålvekt m.m., mens pilespis
ser opptrer i minst to kvinnegraver fra Aurland. Dessuten en fil, et bor og flere 
celter. Sigder finnes i de fleste kvinnegravene her. Disse gjenstandene fortrenger 
ikke de tradisjonelle kvinnegjenstandene i gravene, men kommer i tillegg. Dette 
må tolkes i retning av at kvinnene i disse bygdene har gått ut over den tradisjo
nelle kvinnerollen og innehatt flere arbeidsoppgaver/ansvarsområder enn denne 
tilsier. 

Både Vik (Hopperstad) og Aurland er dessuten rike på importsaker, og man 
aner at endringen i kvinnenes ansvarsområde og status kan skyldes mennenes 
fravær på handelsferder. For Hopperstads vedkommende har jeg antydet at 
resultatet av dette har blitt at gården kom på kvinners hender gjennom flere 
generasjoner. En lignende slutning kan ikke trekkes for noen gård i Aurland, 
ganske enkelt fordi det ikke er kjent så mange graver fra noen enkelt gård at man 
kan vite om utvalget er representativt. 
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Sammenlignes resultatene av en historisk og en arkeologisk kildegransking 
med hensyn til kvinners stilling i yngre jernalder, viser det seg at de to kildeka
tegoriene utfyller hverandre. Historiske kilder beretter om kvinnens rolle i ætte
og ekteskapssammenheng, hennes juridiske og økonomiske rettigheter samt 
indre egenskaper som stolthet og selvstendighet. Bare på ganske få av disse 
områdene har det arkeologiske materialet noe å bidra med. -Begge kildekatego
riene bekrefter at rollen som husfrue var en av hennes viktigste. Når det gjelder 
status, kan de arkeologiske kildene bidra til å klarlegge vilkårene for høystatus 
blant kvinner. 

Vi har sett at kvinners status var høyest i områder med gammel bosetning og 
godt grunnlag for jordbruk, og har antatt at dette har sammenheng med hennes 
betydning for gårdens økonomiske liv. Materialet tyder dessuten på at når 
kvinnens arbeidsområde ble utvidet, for eksempel ved at hun overtok arbeids
oppgaver som tradisjonelt tillå mannen, økte også hennes status. - Trolig var 
årsaken til at kvinnenes arbeids- og ansvarsområde ble utvidet i mange tilfeller 
den at mennene investerte en del av sin arbeidskraft på nye områder. Her er det 
nærliggende å tenke på f. eks. handel og krigføring, aktiviteter som ser ut til å ha 
blitt opptrappet i vikingtid, samtidig som kvinnegravene tar til å øke i antall. 

Arbeids- og ansvarsoverføringen betinget likevel at kvinnerollen på forhånd 
var definert slik at dette var mulig, det vil si at hun ble betraktet som et 
selvstendig menneske. Like interessant er det imidlertid om det er riktig at 
resultatet av ansvarsutvidelsen var høy status. Dette tyder på at vikingtidens 
kvinner ikke bare vant status gjennom ætt og ekteskap, slik man har lett for å 
forestille seg, men gjennom sin egen aktive innsats i arbeids- og samfunnslivet. 

Sununary 

Literary sources thought to describe conditions of the late Iron Age describe the 
women of the period as strong, free and proud of their lineage, in most respects 
the equals of men. No one has to date te sted this image in the light of the 
archaeological material of this period, probably because such an application of 
the material would involve so many factors of uncertainty that its value would 
be highly disputable. 

In spite of this, the present article attempts to analyse the distribution of 
work and social status between the sexes, late Iron Age grave material from 
Sogn forming the point of departure of o ur analysis. Because of the lack of 
bones from these graves, the sex of the burials has been determined on the basis 
of the grave furniture they contained. 

Our investigation shows that there are about three times as many men's as 
women's burials in the area; moreover, the men's graves are more evenly 
distributed in both time and space than the women's, almost all of which date 
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from the Viking Age, and occur in the very best agricultural districts of Sogn. As 
far as the women are concerned, this indicates a connection between high status 
and the established agricultural economy. - It is of interest in this connection to 
note that agricultural implements occur in relatively more women's graves than 
men's graves, although these finds are largely confined to sickles in the women's 
burials, a fact assumed to symbolize participation in harvesting. 

Two are as have yielded a particularly gre at num ber of women' s graves -
Vik, with the farm Hopperstad, and Aurlandsbygda. Not only are the women's 
graves in the majority in the se districts - the y are, moreover, unusually lavishly 
furnished, and many contain objects such as sickles, celts, arrowheads, and one 
yielded a «boat-builder's marking gauge»; all this in addition to the traditional 
set of jewellery. 

These same two districts have also yielded a wealth of western imports. The 
amount is, in fact, so great that it seems reasonable to assume that the activity 
from which it derives - trade or plunder- must have been organized. It seems 
most likely that such activities were carried out by men, which, in turn, may 
have led to an extension of the woman's role from that of housewife to one of 
being responsible for the entire management of the farm. This would account for 
a higher status compared with that of men than was normal. 
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Birgit Heyerdahl-Larsen: 

Spor av østlige kulturkontakter 
i Vestfolds vikingtid 
3 HESTESKOFORMETE SPENNER FRA KAUPANG 

Jevnført med det vestlige innslag i Kaupang-materialet utgjør de østlige sakene 
(heri inkludert svenske) en liten, men desto mer interessant gruppe. Særlig 
fanger 3 såkalte «Hufeisenfibler» - hesteskoformete spenner- interesse (C 
4239, K/LIV, grav Il, e og K/LIII, se tabell, s. 2). Samtlige er gravfunn- den 
første stammer fra det store branngravfeltet på N. Kaupang, de 2 andre fra 
ubrente graver-i lokalitetene Bikjholbergene. (Blindheim, 1969, s. 10). 

De hesteskoformete spennene er blant de vanligste smykker i finsk/øst-bal
tisk vikingtid og opptrer i mange varianter. Oftes ble de båret av menn, - også 
av kvinner, men er da gjerne mindre. De 3 fra Kaupang er alle fra mannsgraver1 

og bekrefter Jan Petersens utsagn at slike spenner i Norge aldri er funnet i 
kvinnegraver. (Petersen, 1928, s. 196). 

«Hufeisenfiblene» er gjennom årene behandlet av flere forskere. Spesielt rik 
er naturlig nok den finske littteraturen. Her kan jeg trekke frem Elia Kivikoskis 
arbeider fra 1937, 1951 og 1963 og Helmer Salmos omfattende arbeid fra 1956, 
hvor spennene, hovedsakelig på bakgrunn av knoppenes form, er inndelt i hele 
26 grupper. Enkelte av disse har en meget vid spredning, andre opptrer mer 
lokalt. Salmos grupperinger vil bli fulgt i denne artikkel. 

Ser vi på det norske østlige materialet, står spennene fra de tre nordligste 
fylkene i en særstilling, såvel når det gjelder antall som formrikdom- bortimot 
25 eksemplarer, hvorav imidlertid bare l 0-12 kan regnes som sikre vikingstids
funn2. 3 funn er fra overgangen vikingtid/middelalder, mens de resterende skulle 
tilhøre middelalder og faller utenfor denne artikkels ramme. 

Som allerede påpekt av Gutorm Gjessing i 1927 er de tallrike østlige sakene i 
nord antakelig kommet til landet med samiske nomader (eller med finske pels
handlere), direkte fra Finland, eller via Nord-Sverige. Lappiske offerfunn på 
svensk område viser kommunikasjonsveiene (Serning, 1956, s. 164), og Inger 
Zachrisson understreker hyppigheten av små «penannular brooches» i samiske 
graver langs Nord-Norges kyst. (Zachrisson, 1976, s. 89-90). De nord-norske 
spennene vil i det følgende kun bli benyttet som jevnføringsmateriale. Forøvrig 
henvises til Sjøvolds arbeid. (Se note 2). Fra Nord-Trøndelag og sydover skulle 
det totalt være 12 eksemplarer, som fordeler seg på følgende måte: 

l. K/LIII er et Iøsfunn, men tilhører antakelig grav VI, en mannsgrav. 
2. Opptelling etter J. Petersen, op. cit., s. 186-89 og T. Sjøvold, 1974, s. 215-9. 
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o 

Fig. l. K/LIII, N. Bikjholberget, 
Kaupang. Ved Tone Strenger. 

o 

Fig. 2. C 4239, N. Kaupang. 
Ved Tone Strenger. 

Fig. 3. K/LIV, grav Il, e, N. Bikjholberget, Kaupang. Ved Tone Strenger. 
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Nr. Kjønn Salmo- Lokalitet Andre gjenstander Pålitelighet Dat. type 

c 4239 M 8 N. Kaupang H-sverd, 1-spydsp. Nicolaysen Første 
fig. 2 øks (tapt) skjoldb. Y2 10. 

R 562 årh. 
rangle, vekt 

2 v.lodd m.m. 
K/LIV, Il M 8 N. Kaupang, M-sverd, F-øks, Egne under- lO.årh. 

-
fig. 3 Bikjholbergene spydspiss søkelser. 

(uviss type) m.m. 

K/LIII M? 7 Løs funn ? 
fig. l 

c 8170 ? 7 Hoggenes, 
Rygge, Østf. Tilf. Enkelt-

funn. Gravhaug ? 
c 6119 M 8 Sander, Eidsvold Kleberkar, pilespiss Branngr. ? 
UOÅ1927 Akershus m.m. Tilf. 
s. 31, 
fig. 9. 

c 5892 M 8 v/elven Lille- Sverd, G-øks, 9 pile- Siste Y29./ 
Ab. 1872, Gutu, spisser, bryne beg. 10. 
pl. V, Tolga, Hedm. årh. 
fig. 25. 

c 21383 M 8 Homme, Nisse- H-sverd, B-øks, celt Sammen bl. Overg. 
-

Oldtiden dal, Telem. R 42. Nevnte saker merovt./ 
VI, s. 85. hører anta- vikingt. 

kelig sammen 
c 17644 ~ 8 Namnlaus, Enkeltfunn ? 

-
UOÅ1927, Rolla, Telem. 
s. 31, 
fig. 10. 

B 9882 7 Skjerdal, Vektskål Tilfeldig ? 
Aurland, Sogn 

B 3170 M? 8 Melheim, Våpen? (Er ikke inn- Tilfeldig ? 
Ab. 1877, Hafslo, Sogn levert.) 
pl. VII, 
fig. 39 

T 10655 M 7 Klinga. Namsos, P-sverd, spydsp. R521 Ubr. dobb. Midten 
N.Trøndel. ovale sp. JP 51, tre- begr. 10. årq. 

fliket, <<norsk type», Kiste 
karneol-perler m.m. 

T 5432 ? 8 Kjønsøy, Nærøy Enkeltfunn ? 
N.Trøndel. i rester av 

gravhaug. 

Bortsett fra B 9882 fra Sogn og de 2 spennene fra Bikjholbergene, Kaupang, er alle nevnt i Petersens 
arbeid fra 1928. 
De understrekte tall i rubrikk nr. 3 viser eksemplarer med norske særtrekk. 
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I tillegg til den lille konsentrasjonen på Kaupang, ser vi av tabellen at spennene 
har en relativt jevn spredning utover i landet- 2 fra N. Trøndelag, 2 fra Sogn, 2 fra 
Telemark, l fra Akershus, l fra Hedmark og l fra Østfold. Underlig nok ser det ut til 
at typen mangler i Rogaland, et fylke som forøvrig er usedvanlig rikt på importsa
ker3. 

I Norge opptrer kun l hesteskoformet spenne pr. grav, mens man på baltisk 
område i enkelte graver kan finne opp til 10-12 stkr. 4 . 

Av tabellen går det videre frem at det kun er Salmos grupper 7 og 8 som er 
representert i det sydlige Norge. Begge er til stede i Kaupang. Felles for disse 
grupper er bøylenes fasetterte endeknopper. Oftest er disse støpt for seg5 og er 
festet til bøylenes noe oppbøyde ender, slik at knoppene til dels hviler på bøylen (se 
fig. l og 2). Enkelte knopper er imidlertid støpt i ett med bøylen som en direkte 
avslutning på denne. Dette er f. eks. tilfelle med Kaupang-spennen K/LIV, gr. Ile 
(fig. 3), med C 6119 fra Akershus og med et unummerert fragment fra ukjent sted i 
Nord-Norge. 

Det eneste som skiller gruppe 7 og 8 er faktisk de 4 piggene på siste gruppes 
knopper. Dette er en typisk finsk form for ornering, som gjenfinnes på andre finske 
vikingtids smykker, som f. eks. runde og likearmete spenner. De piggornerte 
«Hufeisenfiblene» har sin tyngde i Finland og anses da gjerne å være av finsk 
opphav, men, sier Salmo, de norske virker fremmede vis a vis de finske, selv om de 
har visse fellestrekk. Han antyder derfor at de norske spennene er laget i Norge 
etter finske forbilder. 

Under studiet av Kaupang-spennene fikk jeg uavhengig av Salmo samme inn
trykk. Høsten 1977 foretok jeg derfor en reise til Stockholm og Helsinki for å 
studere jevnføringsmateriale der, for også enkelte av de ca. 100 Birka-spennene6 

har ifølge Salmo, sine særegenheter særlig når det gjelder orneringen. (Salmo, 
op .. cit., s. 33 og 39). 7 

Il 
For nærmere vurdering av Kaupang-spennenes mulige norske opphav kan det være 
nyttig med noen generelle betraktninger omkring paralleller funnet i øst, deres 
form, bruk og ornering. 

3. Dog anfører Petersen op.cit., s. 189, 3 spenner fra Rogaland som muligens «-- kan staa i 
forbindelse med disse grupper»: B 1826 fra Jæren, B 4146 fra Helleland og B 4654 a fra Klepp. 

4. Muntlig meddelelse ved dr. Valdemar Ginters. 
5. Dette går klart frem av enkelte eksemplarer, f. eks. spennen i grav 727, Birka, hvor knoppene 

har konkav underside. I Finland er det dessuten funnet støpeformer, i Baltikum halvfabrikata. 
Muntlig meddelelser v. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander og V. Ginters. 

6. Opptelling etter tabellen i Arbman, Birka I, S. 490-528. 
7. Samtaler med svenske og finske forskere var til stor hjelp, og jeg takker Valdemar Ginters og 

Harry Thålin, begge Stockholm og Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander og Anna-Liisa Hirviluoto, 
begge Helsinki for verdifull støtte. Thålin bearbeider p. t. Birkas hesteskoformete spenner. 
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Form. Gruppe 7 og 8 har ifølge Salmo bøyler med sekskantet tverrsnitt. Øvre 
halvdel har gjerne skarpere fasetter enn nedre, som kan være avplattet. Vi skal 
merke oss gruppe 8'spigger. Disse kan ha rundt tverrsnitt og er da trolig støpt i ett 
med resten av knoppen. Tverrsnittet kan imidlertid også være rombisk eller nær
mest trekantet. Pigger med dette tverrsnitt er antakelig laget etter støping. Ved 
etterarbeid er likeledes ofte laget et markert kors mellom piggene. Mens svenske 
spenner utelukkende synes å ha runde pigger, finnes begge typer i Norge og 
Finland. Nålen er kort, dvs. lik spennens ytre diameter eller noe mer. Den del som 

a a 

b 

c c 

Fig. 4. a. Bøylen legges med «Vrangen» ut og nålen stikkes gjennom stoffet. 
b. Bøylen brettes tilbake over nålen, som føres mellom knoppene. 
c. Bøylen dreies 90° inntil nålen sitter på tvers av knoppene. Lukkingen ferdig. 
Ved tone Strenger etter R. Kulikauskiene og R. Rimantiene: Senoves Lietuviu 
papuosalai, I (Litauisk Folkkonst), fig. 433-35. Vilnius 1958. 

Fig. 5. a. Bøylen legges med «retten» ut og stoffet trekkes frem i en «tUt». 
b. Nålen smeltes gjennom stoffet. 
c. Lukkingen ferdig. 
Ved Tone Strenger. 
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spenner over tomrommet mellom bøylens armer er oftest nedbøyet8. Dette er gjort 
med hensikt - stoffet vil derved ligge glatt og i plan med bøylen når spennen er 
lukket. 

Bru/(. Lukkemekanismen går klart frem av fig. 4 a-c, en usedvanlig fast og sikker 
lukkeinnretning, som imidlertid forutsetter at l) bøylen glir lett fram og tilbake i 
nålehempen og 2) avstanden mellom knoppene er så stor at nålen uten vanskelighet 
kan passere. Spenner med lukkete ringer eller tettstilte knopper forekommer. En 
annen lukkemekanisme er da nødvendig, se fig. 5 a-c. Resultatet er det samme ved 
begge metoder. 

Orneringen på de fleste finske og øst-baltiske hesteskoformete spenner fra viking
tid består, som på tidens øvrige smykker, av enkle linjer og geometriske figurer 
(Salmo, op. cit., s. 96 og Tallgren 1925, s. 187-8). Vanligste finske ornering på 
spenner i gruppe 7 og 8 er små trekanter med spissene stillet mot hverandre på hver 
side av bøylens ytterkanter. Denne ornering anes på spennene fra Østfold, Akers
hus, Hedmark og Kjønsøy, N. Trøndelag. Likeledes på den fra Hafslo i Sogn, som 
imidlertid har et helt spesielt tverrsnitt, idet selve bøylens overside, i følge Ab. 
1877, s. 83, kun har en skarp midtås, som på spenner av Salmos gruppe 18. De 4 
første spenner antas å være av finsk opphav, den siste mer uviss. Svenske og 
øst-baltiske spenner har ofte rader av små sirkler. Denne ornering finnes på 
spennen fra Aurland, Sogn, som imidlertid har en særnorsk form for knopp-orne
ring: tettstilte punkter. 

De hesteskoformete spennene fra vikingtid er oftest av bronse. Dette er også 
tilfelle med de tre fra Kaupang, som vi nå vil se litt nærmere på. 

Den ene, Kl Lill, (fig. l) tilhører Salmos gruppe 7, med fasetterte endeknopper. 
De punkt-ornerte knoppene er usedvanlig høye, og den ornerte, rette nålen er 
avbrutt ytterst- kanskje har den vært lang-. Denne typen er utbredt i hele 
Østersjøområdet. Hvor den er utviklet lar seg neppe avgjøre (Kivikoski, 1963, s. 
79). I følge samme forfatter fantes det i Finland i 1973 omkring 80 eksemplarer, 
begrenset til den vestlige del av landet. I Skandinavia er den ikke vanlig, men 
forekommer i Sverige (også i Birka), dessuten i Ladogaområdet, men ellers ikke 
i Russland. I Norge er det en relativt sjelden type. Foruten de 4 fra det sydlige 
Norge (se tabell) kjenner jeg, uten krav på fulltallighet, bare til 
C 5313 fra Finmark, nærmest identisk med Aspelin 1212 fra Ingermanland. 

Den andre Kaupang-spennen, C 4239 (fig. 2) tilhører Balmos gruppe 8 med 
fasetterte endeknopper, forsynt med 4 oppstående pigger. Bøylen er ornert med 
rader av groper. - I motsetning til gruppe 7 har denne gruppe stor spredning i 
Finland, hvor det i alt er funnet ca. 100 stykker. (Kivikoski, 1973, s. 96). I 

8. Rette nåler forekommer, f. eks. Aspelin 1877, nr. 1412. 

120 



Russland er den likeledes funnet i vidt spredte områder, mens typen mangler i 
Baltikum. Den forekommer i Birka, som i følge Serning (1951) synes å ha spilt 
rolle for utbredelsen i Mellom-Sverige, mens 4 eksemplarer i nord er satt i 
forbindelse med direkte kontakt østover. (jfr. forholdene i Nord-Norge). 

I Norge har vi totalt 13 piggornerte spenner, hvorav 5 fra Nord-Norge. 9 Vi 
har altså 8 piggornerte «Hufeisenfibler» fra N. Trøndelag og sydover (se tabell). 

Fig. 6. K/LIV, grav Ile, tatt inn på klump. Her under avdekning i Oldsaksamlingens 
laboratorium. 

Den siste Kaupang-spennen, K/LIV, grav Il, e, (fig. 3) også denne med gropor
nert bøyle, har jeg under tvil innordnet Salmos gruppe 8- den har piggorne
ring, men mangler knoppenes fasetter. Videre har den lang, rett, ornert nål. Den er 
funnet in situ i en urørt kistegrav(fig. 6). Våpnene lå på den dødes høyre side, 
spennen på innsiden av venstre lårben. Spennens uvante posisjon ble av utgraveren 
tolket som at den var glidd i forhold til opprinnelig stilling. Salmo sier s. 96 i nevnte 
arbeid at «Hufeisenfiblene» først og fremst ble båret på brystet, men kunne også 
gjøre tjeneste som kappe- eller skjortespenne. Muligens kan den uvanlige plasse
ring i vår grav antyde at den har vært festet i liksvøpet, hvor plassering var 
underordnet. Den døde ble kanskje nedlagt innhyllet i kappen, slik Eidehøvdingen 
fra Gloppen antakelig ble det en gang i folkevandringstid. (Magnus, 1978, s. 170). 
Jeg kommer om litt tilbake til dette spørsmål. 

9. 2 av disse er dog kun representert ved en endeknopp: Ts. 3068 og unummerert fragment fra ukjent 
sted. 
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Hvordan passer så Kaupang-spennene forøvrig inn i det østlige jevnføringsma
terialet?10 

De har alle trekk som er helt særegne for norske hesteskoformete spenner, 
samtidig som de har fellestrekk med østlige eksemplarer. Dette gjelder også for 
enkelte spenner fra landet forøvrig, mens andre ikke avviker fra jevnføringsmate
rialet og derfor bør anses som import til oss. 

Typisk norske trekk er: Gropornering på bøylen, punktornering på knoppene, 
knopper uten fasetter og endelig, lange, ofte rette ornerte nåler. (Se fig. 3). 11 

Totalt antar jeg som anført i note 11, 5 norske spenner med lange nåler: 
Telemarkspennen, C 17644's nål, som er avhugget like utenfor bøylen, er om
trent identisk med den fra K/LIV. Om denne Telemark-spennen sier Salmo, 
op. cit. s. 39 at « ...... Nadelgrosse und Form ungewohnlich». T 10655 fra 
Klinga, Namsos, N. Trøndelag har likeledes fragmentarisk nål, men tilstrekkelig 
er tilstede til å se at den har vært lang. Bøylens ornering, rader med tettstilte 
punkter på midtfeltet, trekanter dels laget av hele linjer, dels av punkter på 
sidefeltene, peker kanskje mot Sverige. Det samme gjør gravens karneolperler 
(og små sølvringer?) som dog kan være formidlet via Kaupang. (Se Heyerdahl
Larsen, 1979, under trykking).- Lang nål har likeledes Ts. 500, fra Troms. 
Sjøvold oppfatter dette som et lokalt trekk, men det bør vel ses i videre 
sammenheng. -Endelig Kaupang-spennene, K/LIII (?) og K/LIV, grav Il. 

Mange av de norske spennene mangler helt nåler, og vi har således ingen 
kjennskap til hvordan disse har sett ut. Hedmark-spennen C 5892 har simpel, 
rett nål av jern- sekundært påsatt? Jernnåler forekommer også på østlige spen
ner. Hedmark-eksemplaret og spennen fra Hafslo i Sogn har forøvrig h.h.v. 2 og 
3 ekstra knopper inne på bøylen, et trekk som også forekommer på piggornerte 
hesteskoformete spenner i øst. Man skal forøvrig merke seg at de lange, rette 
nålene til forveksling minner om mange ringnåler- «ringed pins» -et vanlig 
smykke i Skandinavia, særlig Norge, og på anglo/irsk område i vikingtid. De er 
kjent såvel fra boplasser som fra manns- og kvinnegraver. Orneringen- det 
vifteformete mønster øverst, tverrlinjene og konturlinjen -, tverrsnittet, som 
varierer fra rundt til rektangulært på samme nål, finnes på begge nåletyper. Og 
en detalj som punktsirkelene på K/LIII's nål (se fig. l) har bl.a. sin parallell på 
en «ringed pin» fra Nes, Kvelde, Hedrum, (C 12415-17), Kaupangs umiddelbare 
oppland. 

10. For fullstendig katalog henvises til Kaupangpublikasjonen. I det følgende fremheves spesielt 
trekk som setter våre spenner i en særstilling vis a vis spenner laget i øst. 

11. Gropornering på bøylen: C 4239 og K/LIV, grav Il, e, begge Kaupang. C 17644 og C 21383 
begge Telemark. Denne ornering er kjent fra andre smykker i Finland, f. eks. kjedeholdere.
Punktornering på knoppene: K/LIII, Kaupang, de 2 Telemark-spennene og B 9882 fra Sogn. 
-Knopper uten fasetter: K/LIV, grav Il, e. Kaupang. Lange nåler: K/LIV, grav Il, e og K/LIII 
(?), begge Kaupang, C 17644 (?)Telemark, T 10655 N. Trøndelag og Ts. 500, Troms. 
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Har kanskje de langnålete «Hufeisenfiblene» hos oss vært festet på samme 
måte som de mindre «ringed pins»? Nålen ble ganske enkelt stukket gjennom 
stoffet, mens ringen eller bøylen ble hengende løs over og hindret nålen fra å 
gli ut. 

I hvert fall synes de 2 foran nevnte lukkemekanismer lite egnet for spennen 
K/LIV, grav li, e. Som vi husker, krevet den første metode (fig. 4 a-c) plass for 
nålen mellom knoppene. Det har ikke vårt eksemplar. Ved den andre metoden 
(fig. 5 a-c) måtte man, hvis nålen var lang, trekke uforholdsmessig mye tøy 
gjennom bøylen før nålen kunne stikkes inn. Ved tykt stoff ville det lett bli 
plassmangel inne i bøylen, og stoffet ville fort krølles. Et tynnere materiale 
kunne nok dras gjennom, hvis dette ikke satt stramt om kroppen. Stoffet måtte 
eventuelt være åpent i vevingen. Den kraftige nålen ville ellers skade tekstilen. 

V år spennes stilling i den urørte graven - nålen tvers over bøylen og knop
pene vendt mot siden (fig. 6)- tilsier imidlertid festemåte a la «Hufeisenfibel». 
En tredje lukkemekanisme er da tenkelig. Lehtosalo-Hilander har muntlig anty
det bruk av kjeder som hjelpemiddel ved lukkingen. Det fantes ingen slike i 
graven. Derimot aner man på fig. 6 spor av snor eller bånd tvers over nålen. 
Dette er imidlertid ikke nevnt i katalogen og er heller ikke lenger tilstede. 
Derimot nevnes i katalogen rester av fin tekstil på bøylens bakside. 

Men kanskje skal man ikke legge for stor vekt på spennens stilling i graven. 
Den kan som nevnt være lagt tilfeldig ned etter at den døde var stedt til hvile. 
Muligens har den overhodet ikke vært festet til et underlag. 

Jeg har funnet det av interesse såvidt inngående å diskutere de langnålete 
hesteskoformete spennenes bruk da her uten tvil er flere tolkningsmuligheter. 

Nå tilbake til - om ikke særnorske - så trekk som knytter enkelte norske 
spenner til h.h. v. Sverige eller Finland. 

Kaupang-spennene C 4239 og K/LIV, grav li, e, har begge pigger med 
rombisk til trekantet tverrsnitt, som nevnt et finsk trekk. Det samme har de 2 fra 
Telemark, spennen fra Hedmark og Ts. 471 fra Troms. 

C 4239 er spinklere og lettere enn finske eksemplarer. Det samme gjelder for 
de 2 fra Telemark. Lehtosalo-Hilander har muntlig meddelt at dette også er 
tilfelle med spenner fra Birka. 

K/LIII's punktsirkler- et velkjent motiv såvel på bein-, som på metallsaker 
over store områder- er, såvidt jeg har kunnet konstatere, ikke vanlige på 
bøylene i de aktuelle spennegrupper i øst, men forekommer ofte på knopper. 12 

En serie norske spenner, deriblant de 3 fra Kaupang, har altså særnorske 
trekk (markert i tabellen) samtidig som de har fellestrekk med spenner i øst. Jeg 
anser det de1for sannsynlig at disse er produsert i Norge etter fremmede forbi!-

12. Spennen i grav 85, Kvarnbacken, Åland, er i flg. Kivikoski, 1963, ornert med punktsirkler på 
bøylen. 
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der, noe som altså allerede har vært berørt av Salmo. Meget taler for at det 
nettopp er på Kaupang dette er skjedd. Vi mangler dog støpeformer, men 
tallrike digler, hvorav enkelte med bronserester, bronsestøyp og smågjenstander 
av bronse, vitner om omfattende finsmed-virksomhet på boplassen. Helst har 
vel smeden vært norsk. Med større eller mindre hell har han kopiert spenner, 
som han kan ha sett på reiser i utlandet. Eller han har hatt fremmede spenner for 
hånden. Ukjent som han var med form og ornering, har han ikke maktet å lage 
eksakte kopier. Lange nåler ble kanskje foretrukket av kunden - det var slik han 
var vant til å ha det. 

De omdiskuterte «Omreisende håndverkere» kan .neppe komme på tale her, 
da burde vel resultatet vært mer i overensstemmelse med originalene. 

Telemarkspennene er antakelig også laget på Kaupang. De er nærmest iden
tiske med C 4239, (punktornering på knoppene skiller). Kontakten her har vært 
understreket gjentatte ganger. Jeg kan bare nevne at artikler som brynestein, 
bergkrystall og jern på markedsplassen kanskje har sitt opphav i Telemark. 
(Blindheim, op. cit., s. 21, Christensen 1974, s. 524 ff og Heyerdahl-Larsen 
op. cit.). Om også de øvrige sær-norske eksemplarene, B 9882 fra Aurland, 
Sogn, T 10655 fra Klinga, Namsos, N. Trøndelag og Ts. 500 fra Troms, stammer 
fra Kaupang kan vanskelig avgjøres. Interessant er det dog at spennen fra 
Aurland er funnet sammen med en skålvekt, handelsmannens «Våpen», og 
nettopp Aurland er et av de mange stedene i Sogn som har en konsentrasjon av 
importsaker. Selve bøylen til spennen fra Namsosområdet peker som nevnt mot 
Sverige. Den lange nålen kan være påført her hjemme. Allerede i folkevand
ringstid var det nær kontakt Trøndelag/Sverige (Slomann, 1948). Og når det gjelder 
spennen fra Troms, minner jeg om Ottar fra Hålogalands besøk i Kaupang på 
slutten av 800-tall. Viktig i denne sammenheng er de hesteskoformete spennenes 
tids stilling. 

Ill 

Salmo (1958) og etter ham Serning (1960) antar at spennene med fasetterte 
endeknopper, Sa/mos gruppe 7, var i ,bruk i Finland hele vikingtid. De eldste 
eksemplarer skal stamme fra overgangen merovingertid/vikingtid, de yngste 
tilhører 11. årh. - en enkelt endog annen halvdel av dette århundre - altså en 
meget vid datering. Vår eneste sikkert daterbare spenne av gruppe 7 fra Syd
Norge, T 10655, stammer fra en grav fra midten av 10. årh. Dateringen har 
således liten interesse for nærmere fiksering av spenne-gruppen. 

De piggornerte spennene, Sa/mos gruppe 8, har av ulike forskere fått høyst 
varierende tidsangivelse. Salmo antar at typen oppsto mot slutten av 800-tall, 
men var i bruk først og fremst på 900-tall. I følge Kivikoski fantes det i 1963 
ingen spenner av denne type i sikre 9. årp. 's graver på fastlandet, derimot på de 
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svenskinfluerte Ålandsøyene. Tallgren setter i sitt arbeid fra 1925 typen til 
1000-tall. De siste resultater har Lehtosalo-Hilander fra det store gravfeltet ved 
Luistari i Eura-distriktet. Her kom piggornerte spenner for dagen, såvelfi·a sikre 
800- som 900-talls graver. (Muntlig meddelelse). Også gruppe 8 later da til å ha 
vært lenge i bruk. 

Av de 8 syd-norske spennene i denne gruppe lar flg. fire seg muligens bruke 
ved dateringsforsøk: C 5892, C 4239, K/LIV, grav Il, e og C 21383 (se tabell). 

C 5892 stammer fra en usakkyndig gravet haug nordligst i Hedmark fylke. 
Funnopplysningene synes dog pålitelig. Bøylens ornering, små trekanter, peker 
mot Finland. Eneste gjenstand som kan være til hjelp ved datering av graven er 
en øks av G-type, av Petersen satt til siste halvdel 9. begynnelsen av 10. 
århundre. 

De 2 Kaupang-spennene, C 4239 og K/LIV, grav Il, e, ligger begge i 900-talls 
graver. Den første kan dateres nærmere tilførste halvdel av århundret. 

Telemark-spennen, C 21383, er som nevnt omtrent identisk med C 4239 og er 
antakelig laget av samme hånd, eller i hvert fall i samme verksted. Følgelig bør 
de ligge nær i tid. Hva vet vi så om spennen fra Telemark? Den ble innlevert 
sammen med en del andre saker, tilfeldig samlet fra forskjellige hauger. I følge 
hovedkatalogen skal dog spennen ha ligget sammen med H-sverd, B-øks og celt. 
Som kjent var H-sverdene meget lenge i bruk, fra slutten av 700-tallet til midten 
av 900-tallet. B-øksene derimot er av Petersen satt så tidlig som overgangen 
merovingertid/vikingtid. Denne datering passer dårlig med Kaupang-graven og 
heller ikke godt med de finske dateringer av gruppe 8. Som vi husker, anses 
Telemark-spennen som kopi av en finsk type, og hjemlige etterligninger av 
fremmede stykker bør ligge senere i tid enn originalene. ± 800 synes altså for 
tidlig. 

Flere muligheter kan da foreligge: l) B-øksene har, som typiske arbeidsøk
ser, beholdt formen gjennom lange tider (Liestøl, 1976, sp. 652). Dette er et syn 
som allerede Petersen har gitt uttrykk for (Petersen, op. cit., s. 36) og som synes 
å ha meget for seg. Telemarks-graven kan altså være yngre enn Petersens 
øksekronologi tilsier. 2) En annen mulighet er at sammenblanding av gjenstander 
fra forskjellige hauger likevel foreligger. 3) Endelig kan det tenkes at Kaupang
spennen C 4239 hadde vært i bruk en tid før den kom i graven. Den kan rett og 
slett ha vært arvestykke. 

Her er boplassens datering av viktighet. Aktiviteten der foregikk etter alt å 
dømme først og fi·emst på 800-tallet, men med mulighet for å trekke noe av 
materialet tilbake til slutten av 700-tall, noe frem til 900-tall. (Hougen, upubl. 
manus). 

Hypotesen om produksjon av hesteskoformete spenner på markedsplassen er 
bygget på flere faktorer - spennenes særegenheter, deres distribusjonsmønster 
og indisier på finsmed-aktivitet på boplassen. En bekreftelse, eventuell avkref-
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telse av denne hypotese ville muligens kunne gis ved metallurgisk analyse. I den 
anledning har jeg muntlig henvendt meg til professor Olav Christie, ved Masse
spektrometrisk laboratorium, som imidlertid fant vårt spennemateriale for lite. 
Ved å supplere med analyser av samtlige særnorske spenner i landet og med 
bronse fra digler, barrer og smågjenstander fra boplassen på Kaupang ville 
materialet kunne forøkes. En jevnføring med prøver fra svenske og finske 
spenner - ute som her hjemme - ville kanskje kunne gi definitivt svar på vårt 
hovedspørsmål: Har det foregått tilvirkning av «Hufeisenfibler» på Kaupang? 

Et eventuelt positivt svar ville kaste lys over markedsplassens formidling av 
egne produkter til nærliggende distrikter og også understreke de østlige kontak
ter som vi hittil har sett så lite til i Vestfolds vikingtid. 

Su1n1nary 

The so-called horseshoe brooches- «Hufeisenfibeln» - belong to the most 
common types of Viking Age ornamenta! objects in Finland and the Baltic 
countries. In northern Norway about 25 specimens have been found. However, 
only 10-12 pieces belong to the Viking Age proper. The comparatively nume
rous eastern objects in the north have probably come directly from Finland or 
by way of northern Sweden. 

In the southern part of the country the sum total of these brooches is 12, 3 of 
which have been found at Kaupang, Tjølling, Vestfold, one in a cremation grave 
in 1867, the 2 others in inhumation graves in the nineteenfifties. 

The Finnish archaeologist Helmer Salmo has divided the horseshoe brooches 
into 26 groups. In the southern part of Norway only his groups 7 and 8 are 
represented. Group 7 is characterized by its plain facetted end knobs, while the 
facetted knobs of gro up 8 are decorated with 4 pro tru ding pegs. Both the se 
groups are represented in the Kaupang material. (For types, distribution etc. see 
table, p. 117). 

The Kaupang brooch belonging to Salmo' s gro up 7 (K/LIII) was a stray find. 
The 2 brooches of group 8 were both found in 10th cent. male graves. The dating 
of this type has been much debated. On the large cemetery at Luistari, Finland, 
Lehtosalo-Hilander has recently found peg-ornated horseshoe brooches both in 
9th and 10th cent. graves. 

The Kaupang brooches, like several other south Norwegian specimens, have 
traits that set them apart from brooches found in the east, Sweden included. 
(These brooches are underlined in column 3, table, p. 117.) Such traits are: rows 
of pits on the hoop, incised dots on the knobs, knobs lacking facets and finally, 
long, straight often decorated pins, resembling ringed pins, a common object in 
Viking Age Scandinavia, especially Norway, and on Anglo/Irish territory. Were 
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our 5 long-pinned horseshoe brooches perhaps fastened in the same way as the 
ringed pins?- a method quite different from the fastening mechanism of the 
horseshoe brooches, cfr. figs. 4 and 5. 

In Telemark, not very far from Kaupang, 2 horseshoe brooches have been 
found. They are almost identical with one of the Kaupang specimens (C 4239) 
and have probably been made in the same workshop, perhaps by the same hand. 
The distribution pattern, the special Norwegian characteristics and the fact that 
we have strong indications of bronze smith activities on the market place have 
made me ask if horseshoe brooches perhaps were produced at Kaupang. But so 
far no moulds have been found. 

Other Norwegian brooches la c king the above mentioned traits probably have 
their provenance in Finland, Sweden or the Baltic countries. 

An answer to our question - were horseshoe brooches produced at Kau
pang - may perhaps be ascertained from metal analyses. Let us hope this may 
be realized when we in due time publish the material from the settlement area. 
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Anne-Sophie Hygen: 

Befolkningsvariasjon og ressurspress 
som årsaksfaktorer i forhistorien 

Ikke minst som en følge av avhandlingen til den danske nasjonaløkonom Ester 
Boserup fra 1965, «The Conditions of agricultural Growth», kom befolknings
press som årsaksfaktor til å stå sentralt til endringsproblematikken. 

Hennes. bok kan oppfattes som et motinnlegg mot teoriene til den engelske 
økonom og sosialfilosof Thomas Malthus og hans etterfølgere. De mente nemlig 
at det først og fremst er tilgangen på mat som bestemmer befolkningsstørrelser. 
Befolkningsøkning oppfattes altså som en variabel, avhengig av tidligere forand
ringer i jordbrukets produktivitet. Denne forklares igjen som et resultat av ytre 
faktorer, som tilgjengelige ressurser og teknologisk nivå (Boserup 1973: 9). Disse 
forklaringsmåter finner vi tydelig igjen hos V. G. Childe. Endring i befolknings
størrelse, befolkningstetthet og press ser han som en, konsekvens av nye og mer 
effektive teknologiske hjelpemidler. Dette er også kjernen i hans revolusjonsbe
grep (Childe 1936 og 1950). 

Boserups standpunkt baseres på den antakelse at årsaksforholdet går i stikk 
motstatt retning: Befolkningsvekst betraktes som den uavhengige variabel, og 
den er en hovedfaktor når det, som i dette tilfellet, gjelder jordbrukets utvikling 
(Boserup 1973:9). Her er det altså de kulturelle endringer, som f. eks. forbedret 
teknologi, et resultat av befolkningspress, -ikke årsak til befolkningsøkning. 

I korthet går altså debatten ut på om teknologiske innovasjoner muliggjør 
befolkningsvekst, eller om befolkningsvekst nødvendiggjør utnyttelsen av nye 
ressurser og dermed framtvinger teknologiske innovasjoner (Welinder 1975:55). 
Først og fremst er modellene anvendt på oppkomsten av korndyrking i Midt
østen. De fleste synes nå å være enige om at befolkningspress er den viktigste 
årsaksfaktor. Bindford har f. eks. utarbeidet en teoretisk modell hvor jordbruk 
ble tatt opp som et resultat av folkeflytninger, dvs. i en sone hvor det oppsto 
befolkningspress i utkanten av det befolkningssystem som mottok folketilskud
det (Binford 1968:328 ff.). 

Fordi Boserups oppfatning har fått så stor betydning, ikke bare når det 
gjelder selve framveksten av jordbruket, men også for produksjonsintensivering 
og endring generelt, vil jeg gå litt nærmere inn på den del av hennes modell som 
omfatter forholdet mellom befolkningsvekst og jordbruksutvikling. Hun deler 
intensiveringsprosessen inn i 5 typer av dyrkningssystem: Jordbruk med brakk
perioder på 20-25 år, med kortere brakkperioder, 6-1 O år, jordbruk hvor jorden 
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dyrkes hvert annet eller tredje år, videre jordbruk med årlig avling på samme 
jordstykke, og til slutt, flere avlinger hvert år (Boserup 1973: 15-16). Det er altså 
befolkningspress som stadig framtvinger endringer fra ekstensive til mer og mer 
intensive produksjonsformer, og dette medfører en økning i produksjonen pr. 
landenhet. Men samtidig kan økt produksjon bare oppnås ved en forminsket 
produktivitet, dvs. nedgang i utbytte bereknet pr. arbeidsenhet. Dette vil i 
realiteten altså si at når befolkningspress framtvinger intensivering av produk
sjonen, blir den enkelte nødt til å arbeide stadig mer for å oppnå samme 
ressursmengde (se illustrerende modeller i Welinder 1975:56, 59 og 61). 

Antropologisk empiri har vist at mennesker ikke arbeider mer for føden enn 
de strengt tatt er nødt til. Overflødig tid investeres i fritid snarere enn i økono
misk overskudd dersom det sosiale system tillater det (f. eks. Sahlins 1968 og 
Lunden 1974:119 med referanser). Hvis dette kan sies å være et alment feno
men, er også forutsetningene for Boserups modell til stede: Det som tvinger en 
befolkning til å endre sitt produksjonssystem til et mer arbeidskrevende nivå, er 
det faktiske behov for mer mat. Det er derfor verken mattilgangen eller befolk
ningsstørrelsen i seg selv som medfører endring. Det er påvist at f. eks. jeger
grupper kan leve langt under sine områders ressursmessige bæreevne. Nødven
digvis er det altså ikke overskudd på ressurser i seg selv som får en befolkning til 
å vokse. Dette kan illustreres ved et eksempel fra en annen primatgruppe, en 
apestamme på Cayo Santiago Island. Apene levde i et område med rikelig og lett 
tilgjengelig mat. En kunne derfor vente en rask vekst i apestammen. Dette 
skjedde imidlertid ikke under normale omstendigheter. Først da det ble lagt ut 
mat til dem, vokste gruppen (Washburn 1973:244-245). Hvorfor vokste den ikke 
under de naturlige rikelige forhold? - Et skogsområde bebodd av pygmegrupper, 
Ituriskogen, kunne ha underholdt en dobbelt så stor befolkning. Her ble det 
overflødige territorium brukt som vern mot konflikt med nabogrupper (Turnbull 
1973:245). Hvis det eksisterer valgmuligheter, kan dette bety at overskudd 
investeres i andre ting enn økt befolkning eller økonomisk overskudd. Det ser 
altså ut til å være riktig at befolkningsøkning er en årsaksfaktor snarere enn en 
virkning. 

Når medfører en befolkningsstørrelse befolkningspress? Det synes klart at 
befolkningspress kun forekommer i relasjon til noe, dvs. press på hva? Befolk
ningspress kan oppstå hvis levestandarden faller til et uakseptabelt lavt kulturelt 
definert nivå som en følge av befolkningens størrelse eller eventuelle svingninger 
i den (Ohlin 1967:54). Befolkningen korrelerer ikke direkte med mattilgangen, 
men med et levenivå som også er avhengig av den fungerende sosiale organisa
sjon (Dummond 1965:317). 

Foruten kulturelle og sosiale rammer må vi også regne med den territoriale 
faktor. Jeg vil derfor foreslå følgende definisjon: Når en befolkning har en slik 
størrelse at det akseptable ressursnivå er overskredet på den bosetningsenhet 
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som normalt skaffet tilstrekkelige ressurser, kan vi snakke om befolkningspress. 
Dette vil si at når økt utbytte innen den gjeldende produksjonsform ikke lenger 
kan oppnås uten ved en urimelig høy arbeidsinnsats eller ikke i det hele tatt, må 
situasjonen møtes med endringstiltak (anf. arb.: 318), ellers vil folk måtte finne 
seg i direkte sult og nød. Nettopp dette er et av kjernepunktene i den Darwinis
tiske evolusjonsteori, at i pressede tider har de svake bukket under og de sterke 
levd videre. 

Utfra den premiss at det er en befolknings press på ressursene som er 
årsaken til endringer, kan vi tenke oss en del hovedsituasjoner som kan oppstå i 
det teoretiske isolerte øyeblikk da press er et faktum. For det første at l) det 
gamle territorium ikke strekker til. En gruppe av en viss størrelse klarer ikke å 
dekke sitt ressursbehov innen det område den tradisjonelt har benyttet. Grup
pens størrelse sprenger grensene for de kulturelt bestemte ressursenes bære
evne. 

En annen situasjon som kan oppstå, er at 2) det territorium som det totalt 
sett er mulig å utnytte, ikke strekker til. En rekke barriærer kan sette grenser for 
geografisk ekspansjon. F. eks. naturgeografiske grenser som fjellområder og 
hav, og politiske grenser, - at andre grupper eller enheter opptar tilgrensende 
områder. Det kan også forekomme andre barriærer, som korngrensen i Norge 
mellom 69. og 70. breddegrad, eller den grensen utbredelsen av tse-tse-fluen 
setter for husdyrhold i varmere strøk av verden. Dette vil si at opptak av nye 
områder ikke er mulig. 

Endelig kan vi tenke oss at 3) den sosiale struktur ikke strekker til. Nettopp 
den struktur som tidligere gjorde enheten levedyktig, kan over tid ha ført til at 
medlemstallet ble for stort i forhold til ressurstilgangen. Den kan her dreie seg 
om for sterk sentralisering, profittmotiver hos makthavere osv. 

Felles for disse situasjonene er at de er krisebetont. For å forbedre situa
sjonen må visse tiltak settes i verk. På grunn av menneskets varierte reaksjons
mønstre, er det vanskelig for oss å vurdere i hvilken grad endringer i forhistorien 
er resultat av bevisst politikk eller manipulasjon, om de er automatiske, eller om 
de er resultat av impulser utenfra. Foreløpig får vi nøye oss med å erkjenne 
situasjonene, forsøke å isolere årsakene, og se hvilke endringer de kan ha utløst. 

l) Det gamle territorium strekker ikke til. 

En situasjon hvor det gamle territoriet ikke strekker til, kan oppstå på flere 
kulturelle nivå i forhistorien. Generelt kan en si at befolkningspress ikke er noe 
stort problem så lenge det er store nok ubygde områder å ta av (Hustad og 
Keller 1975: 165). Likevel kan dette føre til visse strukturelle endringer. Et 
eksempel er levemåten til jegergrupper. Materiale fra både arkeologi og antro
pologi viser at jegergrupper ofte har en dynamisk sammensetning. I visse se-
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songer og på visse steder med rikelig tilgang på mat og vann, kan mange mindre 
grupper samle seg i store enheter. Hvor lenge denne større enheten skal være 
samlet, er avhengig av ressurstilgangen. Den utvidete gruppesammensetningen 
har sterke sosiale funksjoner: Rekonstruksjon av gruppemedlemskap, utveksling 
av ektefeller, gjenforsterking og bekreftelse av bånd med andre grupper, infor
masjonsutveksling, rituelle fester osv. (Price 1973 :470). 

Ressurser som utnyttes av mesolitiske grupper er ofte meget sårbare for 
overbeskatning. På den annen side er bæreevnen, carrying capacity, meget 
fleksibel, idet det kunne være et spørsmål om å flytte dit ressursene var (Hustad 
og Keller 1975:165. Se også Smith 1972:9 ff.). Dersom truslen for overbeskatning 
er tilstede for en mesolitisk befolkning, kan vi tenke oss to løsninger innen 
rammen av den problemstilling som foreløpig behandles: 

Endre flyttingsmønsteret, dvs. utnytte nytt og forutsatt ledig territorium, 
og/eller splitte opp gruppene. I det siste tilfellet vil altså befolkningspress med
føre strukturelle endringer. En gruppe kan f. eks. miste kontakten med visse 
grupper og få kontakt med andre. Dette kan igjen føre til endring i mønsteret i 
ektefelleutveksling, rituelt fellesskap osv. Kjernen er altså her at befolknings- og 
ressurspress unngås ved opptak av nytt territorium og oppsplitting av sosiale 
enheter.-

Vi skal så se hvordan tilsvarende problemer kan løses innen en jord
brukskultur. Temmelig nøyaktig det samme, om enn på et noe annet plan, kan vi 
nemlig finn.e eksempler på i jernalderen. Spesielt er folkevandringstiden den 
periode en kanskje sterkest forbinder med befolkningsvekst og indre ekspansjon. 

Spesielt i Rogaland og på Gotland finner vi spor av en kraftig bosetningseks
pansjon i folkevandringstid, i form av tallrike gårdstun. I Rogaland er det 
spesielt Jæren som er tett belagt med gårder. Det kan her skilles ut to hoved
strukturer: Gård av enkel type, definert som en gård med bare ett tun og en 
fegate. 1-3 langhus er vanlig på en gård av enkel type. Den andre typen, den 
komplekse eller sammensatte gården, har mer enn ett tun med tilhørende fega
ter, oftest to, men også tre eller fire kan forekomme. Innmarka er felles (Myhre 
1973 :21-22). 

Den gotlandske gården består normalt av 3-5 større og mindre hus, men det 
kan også forekomme atskillig fler. På Vallhagar har det f. eks. vært en bebyggel
se bestående av 24 hus fordelt på 5 eller 6 gårder (Stenberger 1964:457 ff.). 

Begge steder ser vi en kraftig utvidelse av det bosatte området, men den kan 
ha artet seg på en noe forskjellig måte. I Rogaland ser det ut til at opptak av helt 
nye gårder har vært den vanligste ekspansjonsform. Som vi har sett har anlegg 
av en, sjeldnere flere, nye bruksenheter på eksisterende gårder ikke vært uvan
lig, men mulighetene ville nokså snart være oppbrukt, og helt nye gårder måtte 
tas opp. På Gotland viser eksemplet fra Vallhagar en landsbyliknende struktur. 
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Selvsagt vil også her naturforhold og ressurstilgang regulere den mulige befolk
ningsmengde på ett enkelt sted. 

Det mest karakteristiske ved folkevandringstidsgårdene er ikke bare at de 
representerer en kraftig bebyggelses- og befolkningsekspansjon, men at en rekke 
av dem ved slutten av perioden legges øde og aldri mer tas opp. De fleste 
ødegårdene har ligget i distrikter hvor befolkningspresset har vært sterkest. 
Gårdene som senere ble lagt øde, har ligget på de dårligste områdene, mens de 
beste gårdene har vært bebodd også i de etterfølgende perioder. Dette kan tolkes 
dithen at bosetningen har bredt seg til områder som egentlig var for marginale 
for den gjeldende bruksform (Myhre 1972, 1973:22 og 24, Hagen 1953, Nylen 
1973). Årsaken synes å være befolknings- og ressurspress. 

Den samme form for opptak av nye gårder, en territorial ekspansjon, kan det 
synes som vi har spor av i vikingtid. Nå er det ikke lenger de konkrete og sikkert 
daterte husrester vi kan bygge på, det er svært få vi kjenner fra denne perioden, 
men gårdsnavn. Det er særlig historikere som har engasjert seg i denne proble
matikken. Andreas Holmsens eksempel fra Vang i Hedmark er velkjent og ofte 
brukt. I Vang mener Holmsen å kunne dokumentere 20-25 gårder fra eldre 
jernalder. Vel 60 nye gårder mener han er tatt opp i vikingtid, det vil si at 
antallet ble nær firedoblet (Holmsen 1961: l 04-1 06). 

2) Det totale territorium strekker ikke til. 

Disse eksemplene har vist at så lenge det ikke eksisterer begrensninger i opptak 
av nye bosetningsområder, er ikke befolkningspress noe stort næringsmessig 
problem. Men hva skjer når territoriet ikke lenger strekker til? I følge Boserups 
modeller er det da intensiverende tiltak skulle settes inn. F. eks. ved overgang 
fra fangst til jordbruk, eller ved intensivering av allerede eksisterende jord
bruksmetoder. 

Blant mesolitiske grupper kan manglende ekspansjonsmuligheter medføre økt 
stabilisering i bosetningsformen. En relativ bofasthet kan videre føre til at visse 
veksthemmende faktorer settes ut av funksjon. Det synes nemlig sikkert at i alle 
fall nyere tids jegersamfunn viser en påfallende konstant folkemengde. Ideten 
befolkning normalt ikke bare utsettes for visse fluktuerende variasjoner, men 
også vil øke jevnt over tid, tyder dette på at det iverksettes befolkningsbegren
sende tiltak: Det kan dreie seg om avholdenhet, høy giftemål salder, abort, 
spebarnsdrap osv., alt avhengig av det sosiale og kulturelle samfunnsmønster 
(Graslund 1974:2). Innen en økonomi basert på regelmessige flytninger, vil det 
dessuten være vanskelig for en kvinne å frakte med seg mer enn ett spebarn av 
gangen. Samfunnets økonomiske struktur framtvinger dermed en begrensning av 
antall barn pr. familie (anf. arb.: 3). Men til tross for befolkningshemmende 
tiltak vil en befolkning allikevel ofte være i jevn vekst (Welinder 1975:48-49, 
Hassan 1973:535 og 540, Ohlin 1967). 
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Ved en økt grad av bofasthet, forårsaket av f. eks. klimatiske, økologiske 
eller politiske forhold, kan altså en del av disse mekanismene neglisjeres. Sam
funnet tvinges dermed mer eller mindre til å øke ressurstilgangen, i dette tilfellet: 
til å begynne med jordbruk, selvsagt under den forutsetning at jordbruk som 
teknikk er kjent. 

Dette er selvfølgelig en svært skjematisert framstilling. I virkeligheten er 
prosessen komplisert og har tatt lang tid. Foreløpig er det imidlertid denne form 
for forklaringsmodeller som er ansett å være mest sannsynlige når det gjelder 
opptak av jordbruk også i nordisk steinalder (f. eks. Andersen 1973 og Fischer 
1974). Prosessen kan vi se spor av i de senmesolitiske faser (f. eks. Troels-Smith 
1966). 

Hvilke tiltak blir slike problemer så møtt med i et jordbrukssamfunn? 
Som vi har sett, ble det anlagt gårder i folkevandringstid på områder som var 

så marginale i forhold til den gjeldende produksjonsform at de senere ble gitt opp 
og lagt øde. Marginalgårdene var trolig de siste som ble tatt opp og de første til å 
bli forlatt. De sentrale gårdene formet basis i bosetningen, hvorfra marginalom
rådene ble bosatt i ekspansjonstider og hvor bosetningen fortsatte i nedgangsti
der (Myhre 1974:68). 

Med den historiske gården synes nettopp det å ha skjedd som var forventet 
ifølge Boserups modell, nemlig produksjonsintensivering. Det som først og 
fremst skiller den historiske gården fra folkevandringstidsgården, er at det når er 
fast dyrkede åkre rundt husene og inngjerdet utmark ( anf. arb.: 73). Det er 
diskutert når den historiske gården kan ha oppstått, og hvordan overgangen fra 
gammel til ny form. kan ha skjedd. Bjørn Myhre synes å ha gode argumenter for 
å anta at den historiske gården oppsto i yngre jernalder (Myhre 1972, 1973 og 
1974). Når det gjelder hvordan overgangen til den nye strukturen har foregått, 
synes to alternativer å være mest sannsynlige. I en del tilfeller kan gårdsstruktu
ren ha utviklet seg gradvis, i andre synes den historiske gården å ha vært innført 
fullt ferdig (Myhre 1972: 183-184). 

De fleste av de historiske gårdene, som altså dateres fra yngre jernalder til 
Svartedauen, er anlagt uten hensyn til om det lå en eldre gård der fra før. Det er 
altså her snakk om en virkelig ny gårdsstruktur (Myhre 1974:74 og 76). Det 
vesentlige er at vi nå har fast innmark, hvor jorden dyrkes hvert år. Dette 
forutsetter regelmessig gjødsling av åkrene, og dermed må vi også regne med en 
intensivering av husdyrholdet. 

Myhre regner med en ekspansjonsfase fra 8. århundre og utover. Denne var 
ikke så sterk som i den eldre jernalder, og medførte ikke det samme opptak av 
nye gårder som da. Derimot ble det trolig innført en ny jordbruksform med et 
mer intensivt jordbruk og en ny gårds struktur. En mer rasjonell driftsmåte førte 
til at flere mennesker kunne bo samlet på mindre areal og på færre gårder. 
Ressurspresset blir på denne måten kanalisert inn i en bedre utnyttelse av gode 
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arealer, heller enn den lite fruktbare og svært midlertidige løsning å ta opp mer 
og mer marginale og lite drivverdige områder. 

Innledningsvis var jeg inne på at befolkningspress ikke eksisterer i seg selv. 
Vi kan derfor like gjerne tenke oss at en befolkningsstørrelse kan være fullsten
dig stabil, men at det likevel kan oppstå et kritisk press på ressursene. Dvs. at 
antall medlemmer i et samfunn, til tross for stabilitet, blir for stort i forhold til 
næringstilgangen. 

Den situasjon kan oppstå at det ikke lenger er mulig for en hel eller deler av 
en befolkning å skaffe seg det nødvendige næringstilfang i sitt gamle territorium. 
Hvis det ikke er mulig å ekspandere til nærliggende områder, og det heller ikke 
er mulig å intensivere produksjonsformene, kan den eneste mulighet være å 
vandre ut. Kimbrertoget er tolket på en slik måte. 

At visse germanerstammer i 2. århundre f. Kr. var på vandring fra nord til 
syd og laget krigerske forviklinger for romerne, er litterært belagt. Blant annet 
nevnes de i Caesars «De Bello Gallico», og hos andre antikke forfattere. En 
rekke inskripsjoner på Kontinentet navngir dem: Kimbrer, Tautoner, Ambroner 
og Haruder. Det var en folkehær, heter det, snarere enn en militærstyrke. 
Krigerne var ledsaget av kvinner og barn som kjørte i vogner, mens de selv red 
eller gikk (Brøndsted 1966:57-58). Det dreier seg altså om hele familier på 
vandring. Hva var det så som tvang disse stammene opp fra sine hjemsteder? 

Kimbrernes hjemsted er ad språklig vei ment å være Himmerland i Nord
Jylland. De andre stammene skal ha sluttet seg til toget underveis. 

Den vanligste tolkningen er at klimaforværringen i førromersk jernalder sen
ket produktiviteten i jordbruket. Nå tror man imidlertid med grunn i både 
arkeologiske og pollenanalytiske kilder at denne teorien er betydelig overdrevet. 
Klimaet endret seg gradvis over flere hundre år. Alt i bronsealderen kan end
ringen til et kjøligere subatlantisk klima ha begynt (Johansen 1976:30). 

P. V. Glob har imidlertid en mer nyansert teori om bakgrunnen for Kim
brertoget (Glob 1951). Han mener det er en kvegsykdom, fra gammelt av kalt 
«Vosk» i Himmerland, som er den direkte årsak. Denne sykdommen er ernæ
ringsmessig betinget, og står i nær forbindelse med koboltmangel, ofte i sterkt 
podsolert jord, i det jordlag hvor f6rplantene vokser. Dette er spesielt utbredt i 
visse områder i Nord- og Vestjylland, hvor også praktisk talt alle de danske 
ødeåkre er lokalisert. De fleste er datert til førromersk jernalder. 

Ifølge denne teorien skal folk gradvis og over lang tid ha mistet hele eller 
deler av sitt næringsgrunnlag. Befolkningsmengden kan være konstant. Det er 
nedgangen i ressursmengden som skaper befolkningspresset. 

Selv om teorien egentlig er ganske løst fundert, er d~n ikke desto mindre en 
god illustrasjon på hva som kan skje. 

En rekke indisier synes å peke i retning av innvandring til Nord-Norge i eldre 
jernalder (Sjøvold 1962 og 1973). På et eller annet tidspunkt har det kommet en 
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befolkningsgruppe til Nord-Norge som språklig, etnisk og kulturelt tilhører 
samme befolkning som i Sør-Norge. Denne befolkning har etter all sannsynlighet 
kommet sjøveien. Gårdsnavn, bosetningsform, ervervsform og gjenstander, spe
sielt forskjellige spenneformer, synes å peke ut Rogaland som et rimelig 
opphavsområde, og folkevandringstid som perioden da innvandringen fant sted. 

Denne modellen har f:ltt kraftig motbør (Myhre og Myhre 1972), men jeg vil 
ikke ta stilling til argumentene for eller imot her. Det som er av betydning i vår 
sammenheng, er at utvandring fra Rogaland i folkevandringstid utmerket godt 
kan ha forekommet. Som vi har sett i tidligere sammenheng, var det et utvilsomt 
press på ressursene i denne periode, med opptak og bruk av næringsfattige 
marginalområder. Teoretisk er det fullt ut mulig å tenke seg at en rekke familier 
ikke engang hadde marginal områder å ta av, eller at de kanskje ikke fant strevet 
bryet verd. En løsning for disse gruppene kan ha vært å forlate området og finne 
seg et nytt. 

3) Den sosiale struktur strekker ikke til 

Den sosiale struktur kan være av en slik art at den over tid skaper ressurspress 
for hele eller deler av en befolkning som fungerer innen strukturen. 

Klavs Randsborg bruker i en undersøkelse av sosial variasjon i eldre bron
sealder i Danmark, det samlete antall graver som et mål for befolkningsstørrelse 
(det følgende er framstilt etter Randsborg 1974). Vi skal her se på hans sone 4, 
Nordvestjylland, i periode Il og Ill. 

I periode Il er det en jevn utbredelse av graver i hele området. I denne 
perioden finner han god overensstemmelse mellom gravenes antall og det be
bodde områdets jordbruksproduktivitet, bereknet i tønner hartkorn. 

I periode Ill er det imidlertid en åpenbar endring. Nå tegner det seg to 
sentre, ett i Sydthy og ett i vestre Salling. Vi får en befolkningsstigning ute av 
takt med det tradisjonelle økonomiske potensial. Misforholdet kan ha vært 
kompensert ved å utnytte f. eks. fisket, eller ved en intensivering av landbruket. 
Randsborg regner med at også den sosiale struktur er endret i periode Ill. 

Sosial struktur blir her bereknet i mengde gull og bronse i gravene. Mens 
statusinnholdet i mannsgravene i de øvrige soner i Danmark viser synkende 
verdier i forhold til antall graver, viser gravene i Nordvestjylland noe annet: Det 
er her flere rike mannsgraver enn fattige. Imidlertid varierer også kvinnenes 
status med befolkningstettheten, idet den er høyest i tett bebygde områder. 
Randsborg mener kvinnenes høye status i periode Ill nettopp skyldes at used
vanlig befolkningsøkning har vært ledsaget av en endring i fordelingen av mann
lige statuser. Kvinnestatusene utfyller bildet i periode Ill. 

Det er naturlig å tenke seg at den store ulikhet mellom menn av høy status og 
den øvrige befolkning er forbundet med den kritiske matforsyning. Toppskiktets 
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ordre og krav har måttet forsterkes for å klare den store befolkning. Karakteris
tisk er det at denne situasjon kan være framkalt av den sterke mannlige stratifi
kasjon som i periode Il gjorde området autoritært. 

På denne måten ser vi hvordan den sosiale struktur har medført en sterk 
sentralisering, befolknings- og ressurspress, som igjen kan framtvinge en endret 
samfunnsstruktur. 

Det samlete bebyggelsesbildet for yngre bronsealder i Danmark blir struktu
rert i en rekke nesten ensartede konsentrasjoner med omtrent jevn innbyrdes 
avstand. Kristian Kristiansen mener bebyggelsesstrukturen er bestemt av den 
sentraliserte politisk~ organisasjon av høvdingedømmer (det følgende er framstilt 
etter Kristiansen 197 5). 

Befolkningsøkningen fortsetter i yngre bronsealder, men nå særlig i Vi borg 
amt og Nordvestsjælland, altså parallelt til periode Ill i Nordvestjylland, hvor 
etterhvert en bronsefattigdom gjør seg gjeldende fra periode IV. Her kommer 
altså virkningene etter den strukturelt stimulerte lokale befolkningsøkning, i 
form av manglende muligheter til å skaffe overskudd. Kristiansen reiser spørs
målet om ikke nettopp befolkningspress kan ha vært av de avgjørende årsaker til 
gjennomgripende endringer i samfunnsstrukturen. En tettere bebyggelse har 
medført økt press på de lokale ervervsmessige ressurser, med fare for overut
nyttelse og utpining av jorda. Et samspill mellom demografiske og økologiske 
faktorer kunne derfor føre til en alvorlig krise for samfunnets levedyktighet 
innen den gamle strukturens rammer, og en kunne vente en reaksjon - en 
endring. Det er her nærliggende å tenke seg at endringen kom med innføringen 
av jernet. 

Et kart over jernets utbredelse i Nordeuropa i periode V-VI viser at jernet 
ligger som en barriære opp til det nordiske området (fig. 1). Det var kun som 
pynt til smykker og smågjenstander jernet ble benyttet i Norden i slutten av 
bronsealderen. Dette kan tyde på at det var de sosiale makthavere som stanset 
for jernet til alminnerlig bruk, da det kunne true deres maktposisjon. Først da 
det demografiske trykk på ressursene ble så sterkt at samfunnet var i ferd med å 
gå i oppløsning, fikk jernteknologien innpass for alvor. Jernet som red
skapsmateriale åpnet for en ny ekspansjon, og dermed for økning i ressurstil
gangen og avdemping av befolkningspresset. Den sosiale situasjon gjorde altså at 
det ikke var mulig å unngå jernet lenger, og dette førte til en direkte teknologisk 
endring. Samtidig ble den gamle samfunnsstruktur sprengt og en ny vokste fram, 
basert på en rekke nye institusjoner. 

Det er ofte framholdt at vikingtiden i Norge er preget av en kraftig befolk
ningsvekst. Vi så f. eks. Holmsens modell fra Vang. Også med grunnlag i 
arkeologisk materiale mener han å kunne påvise befolkningsøkning her. En 
tredobling av antall gravfunn og en nesten seksdobling av løsfunn tar han som 
klare indisier (Holmsen 1961: 108). Såvel arkeologer som historikere har antatt at 
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Utbredelsen av jerngjenstander i periode V og VI i det nordlige Mellomeuropa. Etter 
Horst 1971 fig. 5 s. 199. 

det er den kraftige indre ekspansjon som har ført til ressurspress (Sveaas-Ander
sen 1969, Lunden 1974: 122), og at det er her vi må søke hovedårsaken til den 
ytre ekspansjon. Holmsen skriver: «På denne bakgrunn tar vikingferdene seg ut 
som en nødutvei for et fullstendig overbefolket samfunn, som et gjennombrudd 
for demningen for en uhyre, gradvis oppsamlet vannmasse (Holmsen 1961: 110). 

De norske vikingtogene startet med angrep på klostre langs Englandskysten i 
slutten av 700-årene. Hvis det er riktig at årsaken helt fra begynnelsen av var 
befolkningspress hjemme, må det ha foregått en veritabel befolkningseksplosjon 
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på 6-700-tallet. Det kan vel ikke lenger være tvil om at i alle fall Sørnorge var 
temmelig lammet rundt 600, hovedsaklig som følge av pest og økonomiske 
konjunktursvingninger (Graslund 1973:278 ff.). 

Dersom befolkningen ble like redusert av pesten som det er skriftlig belegg 
for når det gjelder Kontinentet, nemlig halvert, vil det ta en viss tid før befolk
ningen er restituert, og enda lenger tid før det vil oppstå et alment befolknings
press. Vi bør derfor ta vår oppfatning av vikingtogene opp til noen revisjon. 

I begynnelsen artet vikingtogene seg som rene røvertokter. Målet var å 
skaffe seg luksusvarer, gods og gull, altså varer som hører hjemme i en helt 
annen økonomisk sfære enn næringsprodukter (Keller 1976). Her kan det dreie 
seg om et luksuspreget overklassepress, idet samfunnslederne måtte ha en solid 
økonomisk økonomi for å skape og konsolidere maktposisjoner. 

Dermed kan nettopp den aristokratiske overklasse skape et næringsmessig 
ressurspress hos den vanlig befolkning. Det behøver derfor ikke dreie seg om 
befolkningspress som følge av voldsom økning i folketall. Ressurspresset kan 
være betinget av den politiske og sosiale struktur. På 900-tallet, derimot, tar 
vikingtogene form av søken etter nytt land. Da først kan vi søke årsakene i 
ressurspress hjemme. 

Det som skiller bønder som gruppe fra f. eks. jegere og samlere, er at 
overskudd overføres til en dominerende ledergruppe som bruker det dels til å 
underbygge sitt eget underhold og sin maktposisjon, dels til redistribusjon til 
grupper i samfunnet som ikke driver jordbruk, men som utfører andre tjenester 
(Wolf 1966:3-4). Visse former for skatter og avgifter reduserer dermed bøndenes 
andel av deres egen produksjon (Lunden 1974: 127). Den politiske organisasjon i 
vikingtid var bygget på slektssystem: Enkelte slekter dannet den aristokratiske 
overklasse som sugde ressurser ut av bøndenes produksjon. Det kunne dermed 
oppstå et økonomisk-strukturelt press på ressursene. 

Produksjonsutbyttet vil dermed bli fordelt til henholdsvis leder og produsent. 
Grunnprinsippet her er at overklassen vil drive en maksimeringsstrategi, dvs. 
øke sitt utbytte, mens underklassen, her bøndene, vil drive en subsistensstrate
gi, dvs. produsere for næringsmessig underhold (Keller 1975: 168-69). 

Forutsetningen for at et slikt system skal kunne holdes stabilt, er at avgiftene 
ikke blir så store at bøndene blir drevet til desperasjon, slutter å dyrke jorda 
(Lunden 1974: 127), eller reiser sin vei. Behovet for stadig økte ressurser kan 
både ha ført til intensivering av jordbruket, assosiert med den historiske gården, 
til opptak av ny jord og til utvanding på jakt etter ny jord og selvstendighet. 

Den direkte årsak er altså ikke nødvendigvis befolknings.press, for totalt sett 
produserer bøndene mer enn nok til eget forbruk. Men når presset på produ
sentene stadig blir større fordi de må avgi store deler av avlingene til lederne, 
kan de presses så langt at de lever på kanten av en subsistenskrise. Hvis denne 
grensen overskrides, kan den eneste reelle mulighet være å emigrere. Jeg tror 

138 



det er med bakgrunn i en slik modell vi må forstå hoveddelen av den senere ytre 
ekspansjon i vikingtid. 

Hvis vi nå skal trekke en konklusjon om hva befolkningspress på ressurser 
innebærer som årsaksfaktorer, kan vi si at det betyr at en befolknings størrelse 
medfører en forstyrrelse av balansen mellom befolkning og ressurstilgang, en 
situasjon som bør bli møtt med forskjellige tiltak av den eller de involverte 
grupper. Responsen, eller endringene som trår i kraft, vil variere ifølge den 
økonomiske kontekst, de fysiske omgivelser, samfunnets teknologiske nivå og 
verdiene i det sosiale system (Smith 1972:6-7). Befolknings- og ressurspress vil 
dermed kunne ha både forskjellige årsaker og forskjellige virkninger. 

Jeg tror derfor ikke at det er helt korrekt som Boserup og andre har ment, at 
befolkningspress er en entydig uavhengig variabel. Befolkningspress oppstår 
ikke nødvendigvis av seg selv, men vil i de fleste tilfeller være avhengig av visse 
faktorer som forstyrrer balansen mellom befolkningsstørrelse og ressurstilgang. 
Boserup kan også kritiseres for at hun ikke i særlig grad diskuterer økologiske 
(Welinder 1975:65) og sosiale variabler. 

At lokale klimaforverringer kan medføre drastisk nedgang i ressurstilgangen, 
er nok vanskelig å etterspore i forhistorien. Modeller fra historisk tid, f. eks. i 
finneinnvandringen til Nord-Norge i 1600-, 1700 og 1800-årene (Simonsen 1974-
75:16-17) kan hjelpe oss til å etterspore slike hendelser også i forhistorien. Vi må 
derfor legge vekt på at befolkningspress ikke er den eneste årsak til endring. 
Selv om f. eks. teorien om klimaforverring i førromersk jernalder er betraktelig 
modifisert, kan et langsomt kaldere klima ha ført til innef6ring av husdyr alt i 
bronsealderen. Her vil befolkningspress ikke være den direkte årsaksfaktor. 
Derimot kan i dette tilfellet kjøligere klima føre til press på f6rtilgangen om 
vinteren, som igjen fører til næringspress på menneskene, som igjen fører til 
f6rsanking, bygging av fjøs og innef6ring. 

En annen pressfaktor kan være innvandrende grupper, slik Binfords nevnte 
modell grunner seg i. Vi må derfor være oppmerksomme både på et vidt 
spektrum av endringsfaktorer og på befolkningspress som samtidig både av
hengig av uavhengig årsaksfaktor. Vi må også være åpne den omvendte modell, 
nemlig at befolkningsnedgang og ressursoverskudd kan føre til såkalt kulturell 
devolusjon (Dumond 1965:319-321). En slik situasjon kan tenkes å oppstå etter 
f. eks. epidemi og pest, krig osv. 

Det kan innvendes at disse modellene er lånt fra andre vitenskaper hvor de 
har materiale som mer direkte kan testes ut fra denne form for problemstillinger. 
Det er belagt med atskillig større problemer å teste dem ut fra forhistorisk 
materiale. Som et kompromiss kan en si at vel ligger det store vanskeligheter i 
vårt materiale, men vår evne til å stille de riktige spørsmål kan også til tider 
være noe mangelfull. 
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Summary 
The starting point of this article is the difference between the views held by 
Ester Boserup and Thomas Malthus as to the explanation of causes of change. 
The Malthusian way is to regard increase of population as a variable, dependent 
upon earlier changes in the economy and productivity. Boseup takes the op
posite view: Increase of population and population pressure are regarded as 
independent variables and are the main factors in the development of agricultu
re. 

Population pressure does not, however, exist per se: It can be recognized 
only in relation to something, that is, pressure on what? 

Examples are given of three possible main situations that may arise in the 
theoretically isolated moment when pressure is a fact. Common to these situa
tions is that they have an emphasis of crises. 

1). The old territory is no langer sufficient. 
For mesolithic hunting groups this situation could be solved by changing the 
movement pattern, that is exploiting new and available territory, and/or fission 
of the groups, on a more or less permanent basis. In this latter case, several 
structural changes will arise. 

Principally the same can take place in farming cultures. The migration period 
farms, especially in Rogaland and Gotland, show the same pattern of expansion. 
A great number of new farms were taken up in this period, but several of them 
in such poor and marginal areas that they were abandoned at the end of the 
period, never again to be taken into use. 

2). The total territory is no langer sufficient. 
Among mesolithic groups, lack of expansion possibilities can le ad to increased 
stability in the settlement pattern. In spite of restrictions on the population this 
may increase, which again leads to the the necessity for increasing the resour
ces. The society may thereby be forced to take up farming. 

In an existing farming society, an intensification of the production can take 
place, according to the Boserup mod el. The historical farm with annual cropping 
on each piece of land, shows that this may be true from the 8th century onwards 
in south west Norway. 

If it is not possible either to obtain enough resources on the old territory or 
to expand to close-by new territories, emigration may be the only solution. The 
Kimbrer-movement and the possible immigration to northern Norway in the 
early Iron Age can be interpreted in this way. 

3). The social structure is no langer sufficient. 
The social structure may be such that it in the course of time creates a pressure 
on the resources, which again may lead to structural ch&nges. In early Bronze 
Age Denmark, centralization into chiefdoms and critical food-influx seem to 
have necessitated a strenghtening of the top leadership. 
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In the late Bronze Age this extreme centralization led to strong pressure on 
the resources. A combination of demographic and ecological factors may have 
led to a structural crisis. The reaction is found in the introduction of iron (fig.). 

The Viking expansion has usually been seen as a result of population pres
sure at home. A more specified view is taken here. The early Viking expansion 
was purely predatory: The leaders needed the booty in order to create and 
consolidate their powerful positions. 

The leaders may also create a pressure on the ordinary population, claiming 
taxes which reduce the produce available for the farmers themselves. The ruling 
class thereby has a maximation strategy while the farmers have a strategy of 
subsistence. Over-exploitation by the rulers may have led to an intensification of 
agriculture, assosiated with the historical farm, or to emigration, associated with 
the later Viking expansion, seeking new land and liberty. 

These examples show that variables other than population pressure per se 

must be taken into consideration. Pressure exists only when the balance be
tween population size and resources is disturbed. Population pressure may 
therefore be seen as both a dependent and as an independent variable. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 23/11-1977-21/11-1978 

og regnskap pr. 31/10-1977 

Selskapets generalforsamling ble holdt 23. november 1977 i Kunstindustrimu
seet, Oslo, under ledelse av preses, KnutE. Henriksen. Det reviderte regnskap og 
årsberetningen ble godkjent. Det dårlige økonomiske resultat skyltes ekstraordi
nære utgifter til den store «Viking» i anledning 40-års-jubileet i 1976. Preses 
opplyste at søknader ville bli sendt både til Norges almenvitenskapelige forsk
ningsråd og Kulturrådet om tilleggsbevilgninger til Viking 1976. 

Da KnutE. Henriksen nektet gjenvalg, ble Arne I. Hoem valgt som ny preses. 
Cecilie Mathiesen ble gjenvalgt som styremedlem, og som nytt medlem rykket 
Johan Bakken opp. Som varamann ble Laila Drage gjenvalgt, og som ny varamann 
kom Harald Meltzer, Oslo, inn. Sverre Marstrander ble gjenvalgt som generalsek
retær. Revisor, Kr. A. Arnesen, ble også gjenvalgt. 

Kontingenten ble fra l. januar 1978 fastsatt til Kr. 80,- for vanlig medlem, 
Kr. 200,- for personlig støttemedlem og Kr. 500.- for firmamedlem. 

Den nye preses takket Knut E. Henriksen for hans innsats i Selskapet og 
overrakte et lite kart fra 1500-årstallet som en avskjedsgave. 

Dermed var generalforsamlingen over, og ordet ble gitt til aftenens foredrags
holder, l. konservator Kolbjørn Skaare. Hans foredrag ble møtt med stor interesse 
og bifall. 

Som vanlig ble aftenen avsluttet med selskapelig samvær. Ved bordet ble 
direktør L. Opstad takket for at vi hadde fått låne museets lokaler til vårt møte. 
l. konservator Arne Emil Christensen takket Selskapet for støtten til Klåstad
skipets restaurering. Han fremførte også en takk på vegne av de 3 studentene som 
hadde fått reisestipend i 1977. 

På første styremøte ble fru Cecilie Mathiesen valgt som visepreses. Våre 
søknader om ekstrastøtte til Viking 1976 resulterte i Kr. 40.000.- fr~ Forsk
ningsrådet og Kr. 19.000.- fra Kulturrådet til bibliografien. 

Den 19. april 1978 var våre medlemmer invitert til et foredrag i Forsikringens 
Hus av rektor Magnus Magnusson ved Glasgow Universitet. Han snakket om 
utgravningene i Vikingtidens York. Årets ekskursjon gikk til England den 23. april 
med York som hovedmål. 26 medlemmer deltok på turen, som var meget vellykket 
til tross for at været ikke var det beste. 

Viking 1977 ble utsendt til medlemmene i august, og selv om den var på færre 
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sider, inneholder den like meget stoff som forrige årgang på grunn av visse forand
ringer. Takket være et tilskudd fra Forskningsrådet på Kr. 16.000.-, støtteannonser 
Kr. 24.500.- og den økede kontingent greide vi å dekke årboken. På høstturen til 
Vestfold søndag 9. september deltok hele l 09 medlemmer. 

Det var meningen å sende ut Viking 1978 til jul; men så gikk Petlitz Boktrykkeri 
A/S konkurs etter at l. korrektur var ferdig. Så var det å begynne på nytt igjen, og 
nå vil den ikke foreligge før i januar. Til tross for denne forsinkelse er det gledelig at 
vi nå tidsmessig er kommet a jour. Til årgangen 1978 har Forskningsrådet bevilget 
Kr. 18.000.-, og til årgang 1979 er det bevilget Kr. 20.000.-. 

Fra vår mangeårige ·preses, Richard Fuglesang, og frue har vi fått en sjekk på 
Kr. 10.000.- til Reisestipendiefondet. Dette fond ble opprettet takket være en gave 
fra ham, og styret har nå besluttet at fondet skal hete «Ida og Richard Fuglesangs 
fond». 

Reisestipend for hovedfagstudenter er tildelt Per Haavaldsen, Oslo, og Tom 
Moltu, Tromsø, med Kr. 1.500.- til hver. 

I året har det vært holdt 5 styremøter, og styret har hatt følgende sammenset
ning: 
Preses: 
Generalsekretær: 
Visepreses: 
Styremedlemmer: 

Varamenn: 

Redaksjonssekretær: 
Revisor: 
Sekretær: 

Direktør Arne I. Hoem, Oslo, 
Professor dr. Sverre Marstrander, Oslo, 
Fru Cecilie Mathiesen, Oslo, 
Siv. ing. Johan Bakken, Skien, 
Statsstipendiat dr. Erling Johansen, Fredrikstad, 
Lektor Peder Nordby, Sarpsborg, 
Adjunkt Laila Drage, Bærum, 
Disponent Rolf Eckhoff, Oslo, 
Disponent Harald Meltzer, Oslo, 
Adm. dir. Tor Moursund, Oslo, 
l. konservator Arne Skjølsvold, Oslo, 
H.r.adv. Kr. A. Arnesen, Oslo, 
Berit Didriksen, Oslo. 

Selskapet har i dag 1120 medlemmer. Herav er 113 livsvarige, 38 støttemed
lemmer og 969 vanlige medlemmer. 

Norsk Arkeologisk Selskap i Jm·vik 

Medlemmer av Norsk Arkeologisk Selskap i et antall av 26 besøkte nylig «The 
Viking Kingdom of York», - med selskapets preses, direktør Arne I. Hoem, og 
generalsekretæren professor Sverre Marstrander i spissen. Hensikten med besøket 
var i første rekke å bese de forskjellige utgravninger i dette område som stadig 
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avdekker funn og funnsteder med direkte tilknytning til den norske og nordiske 
bosetning i det gamle Northumbria - Eirik Haraldsson, Blodøks' gamle rike. I 
særdeleshet hans «hovedstad» Jorvik. 

Gruppens første standkvarter var imidlertid Durham med den imponerende 
anglo-normanniske katedral og middelalderborgen som i dag utgjør sentret i Dur
ham universitet. Herfra besøkte man under professor Rosemary Cramp's charme
rende ledelse også et europeisk kultursenter fra det 7. århundre, J arrow, med en av 
Englands aller eldste kirker. 

Ved et arkeologisk besøk i Britannia kommer man ikke utenom romertiden som 
har satt sine spor nær sagt overalt. Det meste av en dag ble derfor nyttet til å bese 
den romerske mur- Hadrian's Wall- med de utgravde romerske garnisonsbyene 
Housesteads og Vindolanda. Muren som romerne bygget tvers over Nord-Eng
land, fra Nordsjøen til Irskesjøen- til forsvar mot skottene, eller pikterne, som de 
aldri greide å underlegge seg- er på lange strekninger meget godt bevart. Det var 
uhyre interessant å se både muren og de utgravd~ romerske byene. 

Men Y ork og Yorkshire med sine minner om vikingenes utfoldelse på engelsk 
jord - i krig og fred - var som nevnt hovedmålet for ekspedisjonen som her ble 
fremragende guidet av Mr. P. V. Addyman, direktør for «The York Archaeological 
Trust». 

Utgravningene i Coppergate ble selvsagt studert med den største interesse. Det 
ble også de rike funn av gjenstander hvorav riktignok bare en liten brøkdel ennå er 
gjort tilgjengelig for beskuelse. Ved den avsluttende festmiddag som fant sted i den 
senmiddelalderske Merchant Adventurers Gildehall overrakte Arkeologisk Sel
skaps preses en sjekk som selskapets bidrag til finansieringen av de videre utgrav
ninger i Coppergate. De foregår under tidspress pga. forestående byggearbeider, og 
må være avsluttet innen oktober neste år. Coppergate var i vikingtidens J orvik en 
typisk håndverkergate hvor' det ble svarvet kopper og kar av tre for salg, -derav 
trolig navnet! 

At vikingene langt fra bare var krigere og røvere ble ytterligere bevist ved et 
særdeles interessant besøk på en nettopp utgravet typisk norsk vikingtidsgård i ca. 
400 m. høyde ved Ribblehead i Vest-Yorkshire. Da de engelske arkeologer begynte 
å grave her, var de nesten sikre på å finne et romersk settlement, og ble ytterst 
overrasket da det dukket frem et norsk gårdsanlegg med grunnvollene til tre hus, 
forbundet og innhegnet av et steingjerde. Det ble fortalt at da vår egen konservator 
Charlotte Blindheim besøkte hustuften for noen tid siden, utbrøt hun begeistret: 
«Her er jeg hjemme!». Ved myntfunn kunne gårdsanlegget dateres til noe rundt år 
870 - altså omtrent på den tid Osebergdronningens skip ble satt i haug nede i 
Vestfold. 

I det fullpakkede ekskursjonsprogram inngikk det også besøk ved en rekke 
imponerende middelalderborger, klostre og katedraler m.m. Overalt fikk man et 
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overbevisende inntrykk av britenes vilje og evne til å ta vare på sine mange 
fortidsminner på en forbilledlig måte - selv i en økonomisk trang tid. 

Et særlig populært besøk var for øvrig i «The Green Howards Regiments 
Museum» i Richmond, der selskapets medlemmer ble hjertelig mottatt som gode 
undersåtter av regimentets æresoberst, H. M. Kong Olav V. 

Det siste besøket gikk til slagmarkene ved Stamford Bridge der Harald Hård
råde og den norske hær og flåte møtte sin skjebne i det uhellsvangre året 1066. Det 
ble gitt tilkjenne både en engelsk og en norsk versjon av hendelsesforløpet dengang. 
De stemte dog ikke helt overens. 

Reidar Calmeyer 

Høsttur i Vestfold søndag 3/9-1978 

Start med busser fra Historisk Museum, Oslo, kl. 08.30. Tross usikkert vær 
hadde turen 109 deltakere, som med stor interesse fulgte professor Marstrander til 
våre store og mest berømte gravhauger- Oseberg og Gokstad, til Borrehaugene og 
Borre Kirke, og til steinsetningene ved Istrehågan. En svipptur innom Tønsberg ga 
anledning til å se vårt «nyeste» vikingskip, Klåstadskipet, og siste post på pro
grammet var Kaupang, antakelig Norges eldste bysamfunn, hvor Charlotte Blind
heim har foretatt store undersøkelser gjennom mange år. 

Ved de fornminner vi besøkte fortalte Sverre Marstrander om utgravninger 
og funn, om tidligere arkeologers teorier og hva dagens arkeologer mener. 
Deltakerne var ivrige tilhørere og fikk godt utbytte av turen. 

Stor lunsj på Park Hotel i Sandefjord. 
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP- REGNSKAP pr. 31/10-1977 

Utgifter: 
Administrasjon (inkl. red.) 
Diverse utgifter ............. . 
Provisjon, foliokonto, val.gebyr 
Betalt vedr. Viking 1975 
Betalt vedr. Viking 1976 

Inntekter: 
kr. 29.907,- Kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
» 930.- Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» 371,- Annonser i Viking 1975 . . . . . . . . . . » 

» 75.287,- N.A.V.F. bidrag til Viking 1975 » 

» 51.468,-*) N.A.V.F. bidrag til Viking 1976 .. » 

Renter kr. 990,-
- ovf. stipendiefond » 850,- » 

56.138,-
18.964,-
4.000,-

12.500,-
14.000,-

140,-

Balanse 1/11-76-31/10-77 . . . . . . . . . » 52.221,-

kr. 157.963,- kr. 157.963,-

Aktiva: Passiva: 
Kasse ....................... kr. 1.259,-

8.534,-
3.912,-

N .A. V .P. bidrag til Viking 1977 kr. 16.000,-
12.310,-Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Bankinnskudd D.n.C. . . . . . . . . . » 

Balanse 

Reisestipendiefond . . . . . . . . . . . . . . » 

1/11-76-31/10-77 kr. 52.221,-
- Disposisjonsfond 

l/11-76 » 37.616,-

Underskudd kr. 14.605,- » 14.605,-

kr. 28.310,-

*) Det oppførte beløp Kr. 51.468,- vedrørende Viking 1976, omfatter bare det som 
er betalt før 31/10 1977. Det vil komme til ytterligere utgifter som kan anslås til 
ca. Kr. 35.000,-, og som vil bli utgiftsfør~;neste,år. Imidlertid regnes det med at 

l 

det samtidig vil komme inn ca. Kr. 15.000,- ved salg av boken. 

kr. 28.310,-
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NORSK ARKEOLOGISK SELSKAPS FOND- REGNSKAP pr. 31/10-1977 

Utgifter: Inntekter: 
Forvaltningsgebyr . . . . . . . . . . . . kr. 
Stønad til Klåstadskipets 

379,- Renter ......................... kr. 9.446,-

restaurering . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Stønad til arkeologiske under
søkelser langs 
Tistedalsvassdraget . . . . . . . . . » 

5.000,-

1500,-
2.567,-Fondsøkning 1/11-76-31/10-77 » 

kr. 9.446,- kr. 9.446,-

Aktiva: Passiva: 
Panteobligasjoner, l. prioritet kr. 102.250,
Bankinnskudd i D.n.C. . . . . . . . . » 22.164,-

Fond pr. 1/11-1976 .............. kr. 121.847,-
Fondsøkning 1/11-76-31/10-77 . . . . » 2.567,-

kr. 124.414,- kr. 124.414,-

Oslo, 31. oktober 1977. 

REVISJONSBERETNING 

Jeg har revidert selskapets regnskap for perioden 1/11 1976 til 31/10 1977. 
Underskuddet på ca. kr. 52 .. 200,- må sees i lys av at regnskapet innbefatter 2 

årganger av Viking. Viking 1975 ble adskillig dyrere enn man ved forrige regn
skapsavslutning hadde gjort regning med, og representerer derfor i virkeligheten et 
gammelt underskudd på henved kr. 30.000,-. For Viking 1976 er ennå ikke alle 
regninger kommet. Som det fremgår av styrets kommentarer til regnskapet, er det 
grunn til å tro at boken vil representere en ytterligere netto belastning for selskapet 
på ca. kr. 20.000,-. 

Jeg har kontrollert postgiro og bankkonti både for selskapet og for fondet. 
Regnskapet er som tidligere ført som et kontantregnskap, idet hverken inntekter 
eller utgifter bokføres før de er betalt. 

Jeg anbefaler regnskapet godkjent og at styret meddeles ansvarsfrihet. 

Oslo, den 21. november 1977. 

Kr. A. Arnesen 
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Denne årgang av Viking er utgitt med velvillig støtte fra nedennevnte firmaer: 

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE 

l 

Dronningensgt. 28, 
Oslo 1. 
Tlf. 33 65 26. 

- det eldste navn i moderne sengeutstyr og soveposer 
A.S G. R. Fuglesangs Sønner, 

Chr. Krogsgt. 16, Oslo 

sch u it z n 
Shipowners- Shipbrokers- lnsurance 

Founded 1883 






