
Tidsskrift for 
norrøn arkeologi 

Bind XLVII -1983 

Oslo 1984 

UTGITT AV 
NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 



Redaksjon: 
ARNE SKJØLSVOLD 
ØYSTEIN JOHANSEN 
EGIL MIKKELSEN 
PETTER B. MOLAUG 

Viking XL VII er satt med 10/12 Garamond 
og trykt på 115 gr. Thai-Cote 
Boken er satt, trykt og heftet hos 
Harald Lyche & Co. A.s, Drammen 

ISSN 0332-608X 



Innhold 

Knut Helskog: Helleristningene i Alta. En presentasjon og en analyse av 
menneskefigurene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Einar Østmo: Auve. Noen inntrykk fra en mellomneolittisk kystboplass i 
Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Erling Jo hans en og Øystein Jo hans en: Bronsefunnene fra Vansjø . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Arne Skjølsvold: Et gravfelt i Rondane med keltertids tradisjoner. En 
foreløpig meddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

Roar Hau glid: Om stavkirkers datering. M yntfunnenes betydning . . . . . . . . . . . . . . . 118 

Kalle Sognnes: Kulturlandskap, bergkunst og bosetning i Stjørdal i bronse-
alderen........................................................................................ 136 

Birthe Weber: «l Hardanger er Qverneberg og Helleberg ... og Hellerne, det 
er tyndhugne Steene, bruger man til at bage det tynde Brød Fladbrød paa» 149 

Johan Naterstad: Den geologiske bakgrunn for bakstehelleindustrien ved 
Kvitebergvatnet i Hardanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

Per Haavaldsen: Den bosetningshistoriske forskningstradisjon i Norge. En 
forskningshistorisk skisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

Annonser ............................................................................................ . 





Knut Helskog 

Helleristningene i Alta. En presentasjon og en 
analyse av menneskefigurene 

Innledning 
De første helleristningene i bunnen av Altafjorden ble oppdaget i 1973. Etter en kald 
(det snedde) undersøkelse i slutten av september var vi ikke tilbake før i 197 6. Med 
unntak av 1978 så har jeg arbeidet 1-2 uker i Alta hver sommer. Feltarbeidet har vært 
finansiert av Alta kommune og Tromsø Museum, i forbindelse med lovpåbudte og 
forskningsmessige undersøkelser. Siden august 1981 har jeg vært lønnet av Norges 
Almennvitenskapelige Forskningsråd. U ten denne finansieringen ville jeg ikke vært i 
stand til å utføre det arbeidet jeg nå er i gang med. I tillegg har jeg hatt den fornøyelse 
å ha glade og interesserte feltarbeidere samt et godt og effektivt innslag av frivillige 
Altaværinger. Alle kontrastbildene er tatt av Olga Kvalheim, men forfatteren står for 
de vanlige svart/hvite bildene. 

Denne artikkelen er av Vikings redaksjon ønsket som en kortfattet presentasjon av 
helleristningene i Alta, og noen av de problem jeg arbeider med. Derfor har jeg valgt 
å gi en kortfattet oversikt over områdene, unntatt Kåfjord, og en ide om ristningenes 
kronologi sett i forhold til den Holocene strandforskyvningen. I tillegg vil jeg 
presentere en analyse av menneske- eller de menneskelignende figurene fordi 
mennesket som lagere av helleristningene alltid vil stå sentralt i enhver analyse av 
forhistorisk kunst. Jeg finner det derfor naturlig først å analysere menneskefigurene 
utover det rene kronologiske rammeverket. Jeg anslår at det er mellom 2500 og 3000 
helleristninger i Altaområdet. 

Helleristningsområdene 
Altafjorden ligger i Vest-Finnmark. Den er 30 km lang nord-syd med et kraftig 
fjellterreng i vest og et mere avrundet og flatt terreng i øst og innover 
Finnmarksvidda. Mot nord møter den de to store øyene Stjernøy og Seiland. Skogen 
rundt fjorden består av bjørk. Ved bunnen av fjorden er det også noe furuskog. 

Skoggrensa varierer mellom ca. 400 m og 200 m henholdsvis innerst og ytterst i 
fjorden. Middeltemperaturen i januar og i juli er +7 og +13.5 grader C. Det bor 
mennesker spredt rundt hele fjorden med den største bosetning i tettstedet Alta. Det 
er også her, i bunnen av fjorden, at de fleste helleristningene er funnet. I det følgende 
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Fig. 1. Altafjorden med enkelte tettsteder (el#), helleristninger (A.), og hellemalninger 

skal jeg ta for meg områdene Hjemmeluft/Jiebmaluokta, Bossekop og Amtmannsnes 
(fig. 1 ). Beskrivelsen av Hjemmeluft er tatt fra Hjemmeluftutvalgets innstilling av 
01.06.1983. 

Hjemmeluftl]iebmaluokta 
Jiebmaluokta Qiebma = kobbe, luokta = bukt) eller Hjemmeluft som det i dag 
vanligvis heter, ligger lengst vest i Alta tettsted. 

Helleristningene ligger i et ca. 480 da. stort område rundt bukta i Hjemmeluft. 
Den østre og vestre del av området er tildels berglendt og kupert, mens grunnen i den 
midtre delen består av grus fra isbre og sjø avsetninger. Vegetasjonen består for en 
vesentlig del av'lyng og gress, en delløvskogkratt og spredte furutrær. Ca. 60 da. av 
området er dyrka og dyrkbar mark. Det beste og mest samlede jordbruksarealet 
ligger nede ved sjøen. Grasdyrking var den alt overveiende driftsformen. Bortsett fra 
litt beiting, og dyrking av poteter til eget bruk er jordbruksdrifta nedlagt. Mange 
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bruker strandområdet i forbindelse med fjordfiske og det tørkes fortsatt fisk på hjell. 
Der drives også laksefiske med kilnot. Ca. 31 O da. av området er privateid eller festet 
grunn mens resterende 170 da. i alt vesentlig er umatrikulert statsgrunn. Av dette 
utgjør de automatisk fredete kulturminnene i følge lov ca. 66 da. mens det resterende 
av området, ca. 414 da. er fredet etter § 21 i Lov om Kulturminner. 

Alta kommune i samarbeid med Tromsø Museum og Miljøverndepartemen'tet har 
utarbeidet et forslag om hvordan kulturminnene og området for øvrig best kan bli 
beskyttet og utnyttet i framtida. Blant annet blir det bygd gangstier og plattformer 
mellom og ved kulturminnene samt at det planlegges et museum med uteanlegg. 

Det meste av den nåværende bebyggelse vil forbli uforandret og utnyttelsen av 
området (båthus, fiskehjell, beiting, laksefiske) vil stort sett fortsette som før. 

Helleristningene 
Alle helleristningene er hugd inn i fast grå sandstein som berget i dette området 
består av. Flatene hvor ristningene er innhugd varierer i gradient fra O til 45 grader. 
Kun få av ristningene er hugd inn over hverandre. 

Det totale antall figurer kan bare anslås fordi vi også har gått inn for å bevare en del 
av ristningene uberørt. Derfor har vi ikke fjernet torv og lav i alle de områdene 
helleristninger er påvist. Det kan også bli aktuelt å tildekke avdekkede områder med 
hensyn på bevaring. 

Helleristningsområdene er som følger (fra vest) (fig. 2): 

H 1: Mellom Deccastasjonen og Bergbukten 
Feltet ligger 23 m over havet (m.o.h.) vest av bukta. Her er det påvist bare en figur 
(et menneske). Det fredete området er ca. 75 kvadratmeter. 

H 2: Bergbukten 
Området ligger vest av bukta. Ca. 500 helleristninger ligger her i syv adskilte felt 
mellom 26 og 18m over havet (m.o.h.). 

Feltene lar seg gruppere etter helleristningenes form, og grupperingene sammen
faller med høyden over havet. Dette gjelder for øvrig alle feltene i Hjemmeluft, og 
tyder på at helleristningene var laget i tilknytning til forskjellige strandlinjer. 
Figurene som er hugd inn i berget er rein, elg, mennesker, andre pattedyr (f.eks. 
bjørn), fugler, båter, forskjellige mønstre og strek og prikker som vi ennå ikke har 
klart å tyde. Det er hovedsakelig disse figurtypene som finnes på alle områdene, 
mens formen (stilen) varierer en god del. 

Bevaringsgraden varierer også. Det som gjennom tiden har vært dekket av torv er 
meget godt bevart, i motsetning til det som har stått åpen for vind og vær og 
lavvegetasjon. Det fredete området utgjør ca. 6000 kvadratmeter. 
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Apannesel 

Fig. 2. Hjemmeluft med helleristninger (H) og boplasser (B). 

H 3: Ole Pedersen 

' /11 
~~~~ 

Området ligger øst for bukta. Ca. 500 helleristninger ligger her i 14 adskilte felt 
mellom 26 og 16 m.o.h. Som i Bergbukten varierer antall figurer i feltene og de kan 
grupperes både etter form og/eller høyde over havet. Figurtypene og bevaringsgra
den er som nevnt for Bergbukten. Det fredete området utgjør ca. 9600 kvadratmeter. 
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Fig. 3. Vestlige del av Hjemmeluft. Mot VNV. 

H 4: Bergheim 
Området ligger øst for bukta. De ca. 250 helleristninger ligger i 6 felt mellom 25 og 
16 m.o.h. Som i Bergbukten varierer antall figurer og de kan grupperes både etter 
form og høyde over havet. 

Figurtypene og bevaringsgraden er som for Bergbukten. Det fredete området 
utgjør ca. 3600 kvadratmeter. 

H 5: Området Ap an a gård 
Området består av 11 felt med helleristninger mellom 8 og 15 m.o.h. Som i 
Bergbukten varierer antall figurer i feltene og de kan grupperes både etter form og 
m.o.h. Figurtypene er i hovedsak som ved Bergbukten, nemlig båter, mennesker, 
rein. Det fredete området utgjør ca. 5600 kvadratmeter. 

H 6: Mellom Bergheim og Apanes 
Området består av 1 felt med helleristninger mellom 22 og 24 m.o.h. Figurene, ca. 
10 i alt, er av rein. Det fredete området utgjør ca. 150 kvadratmeter. 
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Fig. 4. Bergbukten I. Detalj av bjørnejaktscenen (se fig. 14a). Figurene er malt rødbrune. 

H 7: Apanes 
Området består av 5 felt med helleristninger mellom 16 og 20 m.o.h. Figurene, ca. 
120 i alt, er hovedsakelig som ved Bergbukten. Det fredete området utgjør ca. 5600 
kvadratmeter (fig. 6 ). 

Boplasser 
Det ligger også forhistoriske boplasser innen området, og det er sannsynlig at en del 
av befolkningen på disse boplassene var blant de som laget helleristningene. Det 
skulle derfor være god mulighet å knytte helleristningene sammen med annet 
arkeologisk materiale. En slik mulighet finnes få andre steder i Norden, og ikke i den 
grad det her er tale om. Som sådan er kulturminnene i Hjemmeluft å betrakte som 
unike. Det antas at helleristningene i Hjemmeluft og Alta for øvrig og forholdet til 
boplassene - alltid vil stå meget sentralt innen denne diskusjonen. 
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B 1: Bergbukten I 
Det fredete kulturminnet ligger ca. 20 m.o.h. tett opp til et av de minste 
helleristningsfeltene midt i området. 4 kvadratmeter ble gravd sommeren 1981 og det 
ble funnet avslag av kvartsitt fra laging av redskaper. Disse kvartsittredskapene kan 
være brukt til å hugge ut helleristninger i den noe mykere sandsteinen. Funnene lå i 
bunnen av et 2-15 cm tykt torvlag og rett på berget. I dette området er det tidligere 
funnet avslag bare 10-15 cm fra helleristningsfigurer. 

B 2: Bergbukten Il 
Kulturminnet ligger vest av bukta 17 m.o.h. Det ligger inntil et av helleristningsfel
tene i Bergbukten. Avslag av finkornet kvartsitt ble funnet i bunnen av torva som lå 
inn over noen helleristningsfigurer. Det ble også ved prøvestikk påvist et mørkere 
trekullholdig jordlag i torva i området. Det fredete kulturminnet dekker ca. 100 
kvadratmeter. 

B 3: Bukta I og Il 
Kulturminnet ligger fra 8 til48 m.o.h. Kulturminnet, eller heller kulturminnefeltet, 
dekker et areal på ca. 18 000 kvadratmeter og ligger under gammel slåttemark og 
lyng og gressvegetasjon. 

Ved befaring og små gravninger (prøvestikk på 40 x 40 cm) ble det påvist avslag av 
kvartsitt og redskaper (f.eks. skrapere og skiferspisser) jevnt innen hele det 
avmerkede området. I tillegg ble det funnet avslag og redskaper i området hvor 
vegetasjonen var slitt vekk. Det er også påvist tre forhistoriske tufter og en mødding 
med bevart organisk materiale. Funnene tyder på at området har vært utnyttet av 
mennesker minst i 6000 år. 

B 4: Bukta Ill 
Kulturminnet ligger mellom 32-33 m.o.h. og grenser i nord mot lnr. 9 og i sør mot 
en fotballbane. Vegetasjonen består av lyng. 

Ved prøvestikk ble det funnet avslag i et ca. 5600 kvadratmeter stort område. Midt 
i området ligger det to tufter etter hus som var bebodd for mellom 2000 til 6000 år 
siden. 

B 5: Ole Pedersen I (Nyheim I) 
Kulturminnet ligger i gammel slåttemark 22-25 m.o.h. Ved små gravninger ble det 
påvist at det fredete kulturminnet dekker et areal på ca. 2400 kvadratmeter. Dette er 
den samme boplassen hvor konservator Anders Nummedal grov ca. 50 kvadratmeter 
i 1925 og fant kniver og skrapere av kvartsitt samt avslag fra redskapsproduksjon. 
Boplassen er ca. 5000-6000 år gammel og ligger inntil bergene med de øverste 
helleristningsfeltene i området Ole Pedersen. 
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Fig. 5. Bergheim I. Mennesker med elghodestenger. Figurene er umalte. 
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B 6: Apana gård I 
Kulturminnet ligger i gammel slåttemark og i lyngmark mellom 8 og 14 m.o.h. Ved 
prøvegravninger ble det funnet avslag og redskaper fra en 2000-3500 år gammel 
bosetting. Bosettingen dekker et område på ca. 9600 kvadratmeter. Sommeren 1981 
grov vi ut 9 kvadratmeter i kant med et av helleristningsfeltene og det ble funnet 
asbestkeramikk, redskaper og avslag av finkornet kvartsitt. Den samme type avslag 
ble også funnet i bergsprekker mellom helleristningene. Hele boplassområdet ligger 
inn imellom berget og bergknausene med helleristningsfeltene (fig. 7). 

B 7: Bergheim I 
Kulturminnet ligger 24 m.o.h. i sørkanten av nedkjørselen til Apana Gård. 
Vegetasjonen består av lyng. Ved små prøvegravninger ble det fastslått at der ligger et 
fredet område fra steinalderen på ca. 80 kvadratmeter. Det ble kun funnet avslag fra 

en redskapsproduksjon. 

Storsteinen 
Storsteinen er en stor ca. 4 m høy tilnærmelsesvis sylinderformet, ca. 8 mi diameter, 
flattoppet kampestein av vulkanit som ligger midt i terasseskråninga ovenfor 
Nilsenkaia i Bossekop. På toppflata som ligger ca. 20 m over middelvannstanden 
(foten av steinen er 16 m.o.h.), er det hugd inn ca. 450 helleristninger tildels med 
mye overlappinger. Figurklassene er hovedsakelig de samme som på de andre feltene 
nemlig rein, elg, mennesker og geometriske figurer. Båter mangler helt. 

Det automatisk fredete området utgjør ca. 250 kvadratmeter i to· private hager 
(Helskog 1976 ). Som helhet har feltet størst likheter med helleristningene på 
Amtmannsnes. 

Amtmannsnes 
Amtmannsnes strekker seg østover for foten av Komsafjellet. Neset er lavt, litt 
berglendt, med noe bjørk og furutrær. Den nåværende bebyggelsen er åpen og ligger 
i le på sørsiden og ut mot spissen av neset. Helleristningsfeltene ligger ut mot 

spissen av neset 15-17 m.o.h. På felt I har vi avtegnet 45 figurer, men ved lav 
ettermiddagssol ble det i 1983 oppdaget ytterligere flere figurer på en nærliggende 
bergflate. Felt Il, strekker seg over en sone på ca. 100 x 15 meter hvor kun 30 x 15 er 
undersøkt i detalj. I denne delen er det ca. 550 figurer, ofte med mye overlappinger. 
Foran og i mellom felt I og Il ligger der et boplassområde på ca. 6000 kvadratmeter. 
Helleristningene består hovedsakelig av rein, elg, mennesker, geometriske figurer og 
prikker og strek. De største og fleste likhetene finner vi i figurer på Storsteinen. 
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F' Ig. 6· Apanes. 
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Fig. 7. Apana Gård. Gravning i boplassområdet som ligger mellom helleristningsfeltene. 

Kronologi 
Utgangspunktet for den kronologiske tokninga er en klassifikasjon av helleristninge
ne for så å undersøke hvordan de forskjellige typene ligger i forhold til den Holocene 
strandforskyvningen. 

Inntrykk fra selve feltarbeidet var til dels at der var klare forskjeller mellom 
helleristninger på forskjellige høyder over havet. En klassifikasjon og analyse av elg 
og rein fra feltene i Hjemmeluft viste også at dette var tilfelle (Helskog 1983 ). Som 
sådan gir strandforskyvningskurven mulige tidsrammer både for helleristningstyper 
og felt. Dog, den riktige dateringen avhenger av hvor høyt over stranden ristningene 
ble laget, en faktor som sannsynligvis kan ha variert i tid og sted. Allikevel gir 
høydeforholdene mellom helleristningene et anvendbart grunnlag for datering. Det 
er også tydelig at enkelte figurtyper hadde kortere levetid enn andre fordi de er 
bunnet til et spesielt høydenivå. Andre finnes i flere nivåer som for eksempel enkle 
strekmennesker. En korrespondanseanalyse av 15 av feltene i Hjemmeluft med 87 
typer og 779 figurer gav den samme klare deling av feltene i tre grupper, i likhet med 
analysen av kun rein og elg (Helskog 1983). Av disse 87 variablene er der kun 
overlapping i 1 type rein, elg, fugl og i fem typer av mennesker. Dog må jeg presisere 
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at bildet vil bli litt mere komplisert når alle figurene er klassifisert, men det er lite 
sannsynlig at tendensen i materialet vil endre seg. Sett ut i fra klassifiseringen vil 
Storsteinen og Amtmannsnes utgjøre en fjerde gruppe og sett ut i fra høyden over 
havet vil denne ligge i tid mellom gruppe Il og Ill i Hjemmeluft (fig. 8). Med andre 
ord, det er fire klare grupperinger, faser som jeg nå vil kalle dem, fra ca. 5500 til2000 
år siden. Analysen tyder også på at disse fasene kan inndeles videre både synkront og 
diakront. Alt dette er imidlertid problem og analyser som jeg må utdype i andre 
sammenheng enn innenfor rammen av denne artikkelen. Tendensen er dog at der er 
minst fire faser i materialet. 

Fase 1 ca. 5500- 5000 B.P 
2 ca. 5000- 4200 B.P 
3 ca. 4200- 3500 B.P 
4 ca. 3500- 2500 B.P 

Det er innen denne kronologiske rammen at menneskefigurene vil bli analysert. 
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Fig. 8. Feltene (1) og fasene (I) i forhold til strandforskyvningskurven. Tallene ved feltene 
angir antall felt på samme høyde over havet. Faseavmerkingene angir høydenivå hvor de fleste 
av figurene til fasene ligger. 
• = Marthinussens (1960, 1962) målinger og 14 C dateringer av strandforskyvningene (se 
Helskog 1983). 
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Menneskene 
I den resterende del av denne presentasjonen har jeg valgt å vise hvordan de som 
lagde helleristningene avbildet seg selv eller andre i menneskelig form. Helleristnin
gene utgjør en av flere måter å uttrykke ideer på, og forholdet mellom disse kan 
variere i tid og sted. Når det i tillegg er vanskelig å tolke symbolismen i figurene, så 
er det klart at å tolke helleristninger, eller forhistorisk kunst, er uhyre vanskelig og 
komplisert. Som eksempel kan nevnes at Macintosh (1977) viser ved hjelp av 
informanter at 90% av tolkningen av kunsten i to Australske huler var feilaktig. Fra 
dette konkluderer han at man er fullstendig avhengig av informanter for å tolke 
denne kunsten. Med dette synspunktet har helleristninger uten informanter en meget 
liten og tvilsom informasjonsverdi. En sådan informant er et ideelt, men oftest 
urealistisk ønske, uten at jeg dermed sier meg enig med Macintosh. På den annen 
side så tror jeg at alle som arbeider med helleristninger finner både identifikasjon og 
tolkning av motivene problematisk. Jeg baserer identifikasjonen av motivene på 
etnografiske og økologiske data sett i relasjon til den type samfunn og naturomgivel
ser helleristningene kan ha blitt laget i. Med et bredt spektrum av data kan jeg 
kanskje komme fram til meningsfylte tolkninger av symbolikken i ristningene så vel 
som av de forhistoriske samfunnene. Uten slik kunnskap er helleristningene ofte 
meningsløse bilder. 

Med hensyn til de figurene som jeg har tolket som mennesker, så ligner de fleste 
uten tvil mennesker med hode, kropp, armer og bein. Noen mangler armer og/eller 
bein, og noen er en strek som i båt ofte blir tolket som mannskap. Denne siste typen 
er ikke tatt med i klassifikasjonen i tabell 1 da det er usikkert om de alltid er 
mennesker. U ansett hvordan figurene ser ut, så betrakter jeg dem alle som et 
fullstendig og et avsluttet produkt. 

Arkeologiske data 
Det arkeologiske materialet fra sen steinalder i Alta består, i tillegg til helleristninge
ne, hovedsakelig av løsfunn samt artefakter fra noen få utgravninger. Dette og 
systematiske registreringer langs fjorden tyder på at boplassene var få og små. 

Det vil si, de tuftene vi har funnet fra dette tidsrommet er spredte enslige til 
grupper på 5-6 stykker. Det totale antallet er ca. 30 stykker. Kun 4 av disse er funnet 
i bunnen av fjorden hvor de fleste menneskene er bosatt i dag og hvor også 
helleristningene ligger. Jeg antar at spredningen og det totale antallet tufter og 
løsfunn gir et skjevt bilde av virkeligheten, da nok mye er ødelagt av moderne 
utbygging og jordbruk. Dog tyder tuftegruppene på at en spredt bosetning av få 
hushold var vanlig, en del av eller hele året. Bosetningen var hovedsakelig tilknyttet 
et veidefolk som utnyttet ressursene i Altafjorden og omkringliggende områder. Fra 
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for ca. 4000 år siden kan en del av disse menneskene ha kombinert veiding med 
jordbruk G o han sen 1979: 22-32; Vorren 1983: 19-23). Grovt sett er det dette jeg nå 
kan si om bosettinga i disse 4000 årene basert direkte på de arkeologiske data. 

Etnografiske data 
I tillegg kommer etnografiske data som gir ytterligere alternativ for tolkningen og 
forståelsen av helleristningene og de samfunn som kan ha eksistert. Dette gjelder 
spesielt data fra nordlige folkeslag hvor de fysiske livsbetingelsene er mest like de for 
den forhistoriske befolkningen i Finnmark. Argumentet er at det er blant disse 
folkeslagene vi mest sannsynlig kan finne en sosial organisasjon, religion og 
ressursøkonomi som kan gi størst forklaringsgrad på motivene og symbolismen i 
helleristningene. Derfor har jeg valgt å ta utgangspunkt i nordlige kulturer som 
ligner den forhistoriske og som finnes i områder som er topografisk og økologisk lik 
Nord-Norge. Ut i fra dette er den samiske kunsten kanskje den som mest sannsynlig 
kan representere en fortsettelse av kunsten hugd inn på bergflater i Finnmark, uten at 
jeg med dette vil knytte etnisk samhørighet 5500 år bakover i tiden. Forståelsen av 
kunst og dens rolle i andre kulturer enn de nordlige vil også være relevant for 
tolkningen av helleristningene og deres betydning. På grunn av at analysen på langt 
nær er avsluttet, er følgende betrakninger basert på nordlige kulturer generelt og 
tolkningene av motivene på den samiske runebommen. Dette kan i minste fall gi 
enkelte tolkningsalternativ og et inntrykk av hvordan jeg arbeider med materialet. 

Den eldste samiske kunsten som vi kjenner som avbilder mennesker o.l. finner vi 
på runebommene. Noen av disse er beskrevet fra 1700-tallet med hjelp av 
informanter, mens andre er tolket senere, f.eks. av Manker (1950). Der er liten 
tidsforskjell (200-300 år) mellom runebommene, og de har en stor geografisk 
spredning. De er fra Sverige, fra Finland og færrest fra Norge. 

Menneskefigurene på disse viser en variasjon fra naturalistiske, d. v. s. meget 
menneskelignende til skjema tiske abstrakte tegn (Manker 1950: 15-19). De fleste er 
enkeltstående og sett forfra med spredte armer og bein. Enkelte er fremhevet med 
f.eks. genitaler, noen er større enn andre og noen har kroppsmønster. Det er verd å 
merke seg at dette kan også gjelde figurer på samme runebomme og at forskjellen 
mellom runebommer synes å være like mye geografisk som kronologisk betinget. 
Felles for de fleste er likheter i tolkning og kontekst mellom figurene. De fleste av 
menneskefigurene forestiller guder, andre er spesielle personer som en noaide eller 
en amtmann, mens de færreste synes å være «vanlige» mennesker som f.eks. en jeger. 
De fleste gudene står alene og er markerte med et tegn bg en posisjon på tromma. 
Enkelte ganger utføres handlinger f.eks. av en vanlig jeger. Flere av figurene er også i 
bevegelse. 

Ser vi på variasjonen av figurene på runebommen, er ikke denne ulik variasjonen i 
hellekunsten. 
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Kunsten på runebommen, selv med motiv og en symbolisme som er påvirket av 
nordisk religion og mytologi, kan også representere en billedkunst og en mytologi 
og religion som har en lang tradisjon i Nord-Norge, en tradisjon som begynte minst 
for 5000-6000 år siden. 

Interessant i denne sammenheng, er en scene fra feltet Ole Pedersen XI som kan 
tolkes som en person med tromme i venstre hand og hammer i den høyre (Fig. 17c). 
Et mulig lignende motiv finner vi også i en figur på Skavberget i Troms (Simonsen 
1955). 

Analysen 
Dataene kommer fra felt i alle områdene. Fra tabell1 ser vi en ujevn representasjon i 
mellom antall felt tilknyttet de forskjellige fasene. Disse forskjellene reflekterer også 
forskjeller i antall figurer i de forskjellige fasene. Minst figurer finnes i feltet Apana 
Gård som i tabell 1 er en sammenslåing av 9 mindre felt. Derfor må man være 
oppmerksom på at de absolutte og relative verdiene kan gjenspeile et skjevt utvalg så 
vel som en reell endring i laging av antall ristninger gjennom tid. I denne forbindelse 
vil jeg gjøre oppmerksom på at O!nrådene hvor vi i dag har helleristninger er ganske 
godt undersøkt, og jeg vil hevde at vi har et representativt utvalg av hva som finnes. 
Det går rykter om nye helleristningsfelt i Altaområdet, og vi får se hva som skjer i 
løpet av årene som kommer. 

Der er mange typer mennesker, store og små, strekfigurer og de med uthugd 
kropp, mann og kvinne o.s. v. Her har jeg valgt først å klassifisere etter handling for å 
undersøke hvilke aktiviteter man avbildet disse figurene i. Det vil si at her er 
mennesker som jeg oppfatter å utføre en handling eller ikke, nemlig de aktive og de 
passive. De aktive har jeg inndelt etter forskjellige aktiviteter mens de passive ikke er 
klassifisert videre. Enkelte ganger har det også vært vanskelig å avgjøre om en figur 
er aktiv eller passiv. F.eks. menneske som står i båt har jeg klassifisert som aktive, da 
de utfører en handling med å være i båten. Gravide mennesker (både kvinne/mann 
og kvinne) alene har jeg valgt å klassifisere som passive etter uttalelser fra kvinnelige 
kolleger. Figurer som jeg oppfatter som passive kan i realiteten ha vært oppfattet som 
aktive figurer, men uten kjennskap til symbolismen som ligger bak klarer ikke jeg å 
skille disse ut. Med alle disse forbehold har jeg følgende klassifikasjon (se tabell 1 
neste side). 

Ser vi på forholdet mellom aktive og passive mennesker gjennom tid, er det en 
endring fra en dominans av aktive i fase 1 og 2 til passive i fase 3 og videre til en 
forholdsvis lik fordeling i fase 4 (fig. 9). Det vil si i Alta var det for ca. 5500-4200 år 
siden lagt vekt på å avbilde mennesket i det de utfører en synlig fysisk handling. 
Mellom ca. 4200-3500 år siden ble det så lagt mest vekt på mennesket alene, og 
deretter en forholdsvis lik fordeling mellom de to alternativene mellom 1500 og 500 
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Aktive mennesker med stang/spyd 2 1 1 4 2 2 12 
X 

11 pil og bue 7 4 3 4 1 19 

11 elghodestang 1 6 3 1 3 14 

" bøyd stang 2 1 1 3 7 

"bommerang" 1 
11 

2 3 

11 sverd og skjold 3 3 

11 hakke 1 1 
X 

11 T- formet redskap 2 2 4 

11 tjoret rein 1 1 
X 

" dans/ prossesjon 8 4 1 14 12 2 3 12 56 

11 båt 2 5 9 18 2 2 1 46 84 

på fuglejakt 2 1 3 

" truger 1 1 

11 fiske 1 1 
X 

11 ski 1 1 

" rein 1 1 

Samleie 1 1 

Annet 1 2 2 3 7 1 2 2 4 5 29 

Passive mennesker 4 2 3 3 1 4 1 6 1 3 76 53 12 169 

27 17 21 8 6 34 21 12 1 32 3 2 5 BO 62 80 410 

Tabell 1. De aktive og de passive menneskeHgurene i fasene 1-4. * = Figurer som står to 
ganger i matrisen fordi de er forbundet med to aktiviteter. Som eksempel kan nevnes de 
dansende menneskene på båt i Apana Gård. 

år før vår tidsregning begynner. Tabell 1 og figur 10 viser også en tendens til en 
forskjell i typer aktiviteter på land og vann mellom fasene. I fase 1 dominerer 
aktiviteter på land. Det er lagt vekt på å avbilde jaktscener og mennesker i 
dans/prosesjon. I fase 2 dominerer aktiviteter forbundet med båt, mens i fase 3 
dominerer dans av enkeltpersoner. I den siste fasen dominerer igjen aktiviteter i 
forbindelse med båt. 
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Fig. 9. Diagram over det relative forholdet 
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Fig. 1 O. Diagram over det relative forholdet 
mellom aktiviteter på land og på vann 
(it..) i fasene 1-4. 

Fig. 11. Diagram over det relative forholdet mellom fire morfologiske mennesketyper i fasene 
1-4. • = type I, it. = type Il, O = type Ill, • = type IV (se fig. 12 og 13). 

En morfologisk klassifikasjon av menneskefigurene viser også at noen typer er 
mere karakteristiske for enkelte av fasene enn andre (fig. 11). De fire typene (fig. 
12-13) er: 

Type I. Menneskefigurer hvor kroppen er markert med en relativt tynn og rett 
uthugd linje. 

Type Il. Menneskefigurer hvor hele eller en del av kroppen er markert med fullt 
uthugd kroppsfylling som i de fleste tilfeller bryter den parallelitet som karakterise
rer kroppen på type I. Kroppen gis med dette en annen eller fyldigere form enn 
type I. 
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Type Ill. Menneskefigurer hvor kroppen er markert med to sidelinjer (uthugd 
kroppsomriss), en vertikal midtlinje og/eller et vertikalt mønster. 

Type IV. Menneskefigurer hvor kroppen er markert med to sidelinjer (uthugd 
kroppsomriss), en vertikal midtlinje og/eller et horisontalt mønster. 

2 

2 

1 
2 

TYPE l 

3 

TYPE 11 

3 

TYPE Ill 

3 

50 cm 

Fig. 12. Menneskefigurene av typene I-III fra fasene 1-4. 
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50 cm 

Fig. 13. Menneskefigurer av type IV fra fase 3. 

Typene I og Il er vanlige i alle fire fasene. Type Ill finnes i de tre første fasene 
mens type IV kun finnes i fase 3 (fig. 11). Figurene av type IV er i gjennomsnitt over 
dobbelt så store som typene I og Il. I tillegg er figurene av type Ill på Amtmannsnes 
og Storsteinen i gjennomsnitt dobbelt så store som de av samme type på de andre 
feltene. Det virker umiddelbart som om det er lagt ned mere arbeid i menneskefigu
rene av typene Ill og IV på Amtmannsnes og Storsteinen enn på de andre feltene og i 
typene I og Il. 
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Sett som en helhet er menneskene i fase 1 hovedsakelig aktive jegere/ dansere av 
morfologisk type I-Il og litt av Ill. I fase 2 dominerer aktive mennesker av type I i 
båt, mens i fase 3 dominerer de passive av morfologisk type IV. Mennesker 
forbundet med aktiviteter forbundet med vann forsvinner helt. I fase 4 dominerer 
igjen mennesker av type I mens type Ill og IV mangler helt. Figurer forbundet med 
båt dominerer. Som man ser i tabell1 og figurene 9-11 er forskjellene mellom fasene, 
og da spesielt fase 3 så markerte at det dreier seg om reelle forskjeller innenfor 
rammen av klassifikasjonen. Hva dette betyr med hensyn til eventuelle forskjeller i 
de forskjellige samfunnene, kan og vil jeg ikke uttale meg noe særlig om fordi 
analysen av materialet på langt nær er avsluttet. Derfor vil jeg hovedsakelig begrense 
meg til forskjellene mellom fasene 1-2 på den ene siden og fase 3 på den andre. 

I tillegg til de forskjellene som allerede er beskrevet finner vi at i fase 3 er 
overlappende figurer meget vanlig i motsetning til fasene 1-2. Dette i tillegg til 
forskjellene i de andre klassene av figurer viser at forskjellene som helhet er 
omfattende, kanskje for omfattende til å gjelde helleristningene alene og da ikke 
andre sider i de samfunn de ble laget i. Ser vi disse forskjellene i forhold til andre og 
samtidige arkeologiske data, vet vi at fase 1-2 var tilknyttet veidekulturer, kanskje 
med en eller annen form for kontroll av rein som lokkedyr, til transport og mat. For 
cirka 4000 år siden så skjer det et eller annet i Finnmark, dvs. omtrent samtidig med 
begynnelsen av fase 3. Asbestkeramikk og tosidig flatretusjerte spisser av kvartsitt 
blir fra da av en vanlig del av redskapsinventaret (Helskog 1980; E. Helskog 1983: 
61-77). Omtrent samtidig får vi de første jordbruksindikatorer fra Finnmark, 
nærmere bestemt begrenset til Isnestoften ytterst i Altafjorden (Vorren 1983: 19-23 ). 
Disse aspektene tyder på en omfattende flyt av nye ideer, og jeg finner det litt 
besnærende at vi omtrent samtidig får meget markerte endringer i figurene på 
helleristningsfeltene. Det so~ kan ha skjedd er at vi i Alta nå finner samfunn som var 
mere opptatt av enkeltindividet enn tidligere, f.eks. både innen den virkelige 
samfunnsstrukturen og/eller religionen. Kanskje finnes der nå samfunn med sterkere 
eller en annen form for statusdifferensiering enn før, og mange av menneskene på 
helleristningene fremstiller kanskje derfor personer med høy status. Kanskje dette er 
forklaringen på de mange figurene som er unike, spesielt i fase 3, så vel som at de er 
guder. På den annen side, så er mange av figurene meget like innen alle fasene, og 
slike gjentagelser kan tolkes å representere guder som på den samiske runebommen. 
Alternativene er med andre ord mange fra ytterpunktene at alle er guder til at alle er 
mennesker. Endringene fra fasene 1-2 til3 kan også skyldes ideer bragt inn i området 
i forbindelse med jordbrukets inntog i det vestligste Finnmark, uten at det dermed er 
sagt at de som lagde ristningene selv drev jordbruk. Eller kanskje forklaringen er økt 
eller endret sosial interaksjon, som handel, eller flytting av mennesker. At der var 
stor bevegelse i spredning av ideer er meget sannsynlig uten at vi kan forbinde dette 
med en bestemt årsak. Sannsynligvis er det snakk om flere årsaker som f.eks. en 
kombinasjon av de forrannevnte eksemplene. Noe rent anliggende for Alta tror jeg 
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ikke disse endringene er fordi ristningsfigurer fra fasene 1-2 har en stor geografisk 
spredning som til Namforsen (Hallstrom 1960) i Sverige og fra fase 3 til Vingen (Bøe 
1932) på det norske Vestland, noe som kan tyde på stor kontaktflate for mennesker 

og ideer. 

Scener 
I en del tilfeller så er menneskefigurene satt i sammenheng med andre mennesker, 
med dyr, fisk, båter og annet i en handling, en scene. Frekvensen og typen av dette 
endrer seg også gjennom tid i tillegg til at det er forskjeller mellom felt innen samme 
fase. Disse scenene, kan som resten av helleristningene vise til f.eks. en mytologisk 
historie eller en virkelig hendelse, jakt- og fangstmagi, fruktbarhetsmagi, eller del av 
et rituale. Mulighetene er mange, og i det følgende vil jeg beskrive og tolke noen av 
disse scenene samt sette dem i relasjon til de påpekte forskjellene mellom fasene 1-2 
og 3 og 4. 

FASE 1 

Bergbukten I 
På Bergbukten I er det et menneske som retter et spyd mot en rein inne i det store 
reingjerdet. Der er hovedsakelig rein og noe elg i gjerdet. Det er nærliggende å tolke 
dette som et drap av rein i forbindelse med bl. a. drivjakt og kanskje hold av noe 
tamrein (Helskog 1977, 1983). En annen scene er bjørnejakta (fig. 4, 14a) hvor tre 
bjørner blir angrepet fra siden og bakfra av minst fem mennesker med pil og bue og 
et med en lang stang/spyd. Stanga/spydet er også bøyd rundt hornene på en rein. Fra 
bjørnene går det tydelig fotavtrykk bakover til en lukket sirkel omgitt av en åpen 
sirkel. Denne scenen, sammen med bjørnescenen fra Ole Pedersen I viser 
sannsynligvis bjørnejakt om vinteren eller vår når bjørnene jages eller frivillig forlater 
hiet før sneen er gått av marka, derav sporene. Scenene minner sterkt om 
etnografiske beskrivelser av bjørnejakt og den kult som er forbundet med dette i det 
sirkumpolære området (Hallowell 1926, Shefferus 1673: kap. 19; Zachrisson og 
Ire gren 197 4 ). Sett ut i fra disse beskrivelsene finner jeg det nærliggende å hevde at 
kult av bjørn og de tilhørende ritualer som vi kjenner fra 1700-tallet i den samiske 
kultur har en tradisjon som strekker seg minst 5000 år tilbake i tiden. 

I tillegg så er der en prosesjon/dans av syv/åtte mennesker (fig. 15b). Tre av 
figurene har tydelig penis og to andre har antydning til bryster. En av de med bryster 
har også et markert bekkenparti, og jeg vil tro at dette er kjønsmarkeringer som 
tyder på at det er både menn og kvinner i bevegelse. Det vil si der var danser/ritualer 
hvor både menn og kvinner deltok. 
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Fig. 14. Fase 1. Bjørnejakt og bjørnekult fra A) Bergbukten I og B) Ole Pedersen I. 

Bergbukten IV A 
På Bergbukten IV A finnes det fire mennesker i prosesjon/ dans i mulig kontekst med 
elg/rein og mennesker med elghodestang og kortskaftete handholdte ( «humme
rang»/øks?) redskaper (fig. 15a). Mennesker med elghodestang er en figurtype som 
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finnes på de fleste av feltene i fase 1, og oftest i forbindelse med elg. En nærliggende 
tolkning er at figurene symboliserer en form for seremoni forbundet med elg, kult av 
elg, og kanskje spesielt elgjakt. Ut i fra helleristningene som helhet er det i fase 1 at 
elg er oftest representert, og det er kun her at elghodestengene finnes. Selve 
elghodestanga og de lignende bøyde stenger kan også være et jaktredskap, en form 
for langskaftet øks, som en hellebard, så vel som et seremonielt rituelt redskap. 

Bergbukten IV B 
På Bergbukten IV B finnes det et menneske som holder en slik stang mot en elg med 
bakbeina i en figur som jeg tolker som en form for felle (fig. 15c). I tillegg til figuren 
beskrevet ovenfor finnes der en elg sammen med to mennesker med elghodestang, et 
med rett stang (spyd) og to med korte bøyde stenger (øks?), og et eller to mennesker 
til uten noe i hendene (fig. 15d). Dette ligner på scenen med elghodestenger 
beskrevet ovenfor og innbefatter sannsynligvis samme symbolikk. 

Der finnes to tilfeller hvor mennesker sikter på rein med pil og bue. I et ·tilfelle er 
det en person som sikter på to eller flere rein mens i det andre tilfelle er der også båter 
med i bildet. I to av disse båtene står der en person og sikter med pil og bue på 
reinen. I den ene står det også en person med et par «vinger» løftet over hodet som i 
et slags signal, eller er det garn? I alt er der tre båter. Der er også to bjørner, 
antageligvis binne med unge (fig. 17a). Disse figurene tilhører nødvendigvis ikke en 
scene. Selv oppfatter jeg den stående bueskytteren, reinflokken foran han og den 
bakenforliggende båt med bueskytter som å utgjøre en scene hvor rein drives og 
drepes samtidig både fra båt og fra land. Scenen kan som sådan være del av et ritual 
forbundet med et ønske om jakthytte som på Bergheim I. 

Ole Pedersen I 
På dette feltet finner vi en scene bestående av tre personer med spyd, av hvilke to 
stikker disse to inn i en sirkel. Fra sirkelen går det en rekke dyrespor som forgrener 
seg i forskjellige retninger. Slike dyrespor finnes kun i forbindelse med bjørn og i 
fase 1. Der står også tre personer med pil og bue vendt mot sirkelen i tillegg til en 
person (noide ?) som synes å være i bevegelse (dans?) med hendene bøyd inn over 
skuldrene. Bak disse personene står det to bjørner med hodet mot jegeren pluss. en 
person med spyd rettet mot den ene bjørnen. I tillegg over dette står det en stor bjørn 
med hodet vendt mot disse figurene (fig. 14b). Dette feltet finner jeg nærliggende å 
identifisere som en tilsvarende bjørnejakt som i Bergbukten I og at det symboliserer 
bjørnekult. 

Ole Pedersen VIII 
På dette feltet finner vi en mann og en kvinne hand i hand. Kvinn en har fremhevet 
bekkenparti mens mannen til venstre har antydning til penis (fig. 16). 
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Fig. 15. Fase 1. A) Dans/elgjakt(?) fra Bergbukten IVA. B) Prosesjon/dans fra Bergbukten I. 
C) Elgjakt fra Bergbukten IV B. D) Menneskefigurer med elghodestenger og elg fra 
Bergbukten IV B. 
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Fig. 16. Fase 1. Mann og kvinne fra Ole Pedersen VIII. 

Ole Pedersen IX 
Her er fire personer som står vinkelrett mot hverandre .slik at de tilnærmelsesvis 
danner et kors. Personene markeres med strekfigurer, alle i forskjellig størrelse. Den 
største figuren har et markert bekkenparti og sitter på huk. De tre andre figurene er 
mere oppreist og de to minste har begge penismarkering. Det største og 
ovenforstående tredje største mennesket holder (bærer) en stor oval i mellom seg 
mens de to menneskene på hver side holder i handleddene til disse. Sammen synes de 
å løfte/omfavne ovalen i midten (fig. 17b). Hva er så dette? To av menneskene er 
menn mens jeg vil tolke den som har markert bekkenparti som kvinne. Denne 
kvinnen er den største og derfor sannsynligvis den viktigste personen i dette 
firkløveret. Den tredje og neststørste personen har ikke kjønsmarkering. Har vi her 
en kvinne og tre menn, eller to kvinner og to menn som sammen er om en handling? 
Kanskje kvinnen som sitter på huk føder eller skal føde barn og scenen viser et rituale 
eller en mytologisk hendelse i forbindelse med fødsel og fruktbarhet. Jeg vil hevde at 
siden det har vært nødvendig å markere kjønn på to av figurene er det fordi 
kjønntilknytning var en del av det ritualet og symbolismen som figurene 

29 



representerer. Denne markeringen av et kjønn, oftest det mannlige, er da 
sannsynligvis i forhold til et annet kjønn, det kvinnelige, som også sett i tilfeller som 
tidligere er nevnt. Dersom ritualet og symbolismen var tilknyttet kun et kjønn, kunne 
figurene vært lagd uten kroppslig kjønnsmarkering. Det er også mulig at kjønn ble 
markert på forskjellige andre måter i selve figuren, som f.eks. med figurens posisjon i 
forhold til andre figurer. I tillegg, kjønn kunne være markert i et rituale før, under, 
eller etter at ristningene ble laget. Kanskje dreier det seg om fruktbarhet. For meg 
ligner ovalen de har i mellom seg et egg eller kanskje solen. Verner de om livet, 
begynnelsen på livet og fruktbarheten? 

Fem mennesker, strekfigurer med utvidet kropp, sett bakfra er i bevegelse innover 
i feltet. To av disse bærer sammen en stor fugl i nakken, og den ene bærer også ei 
krum stang i venstre arm. Toppen av stanga ligner litt på et fuglehode. V ed siden av 
denne personen går det en person med ei krum stang i høyre hand, og til venstre er 
det nok en person. Bak kommer en person som holder noe rundt i venstre hand og 
avlangt i høyre hand. Armene som er bøyd ut til siden ser ut til å være i bevegelse 
(fig. 17 c). Kanskje har vi her en person, en no ide?, som slår på et instrument, kanskje 
ei tromme. Scenen virker som en avsluttet jakttur med et godt utbytte og scenen kan 
vise til et rituale som utføres etter jakta, eller en del av et rituale som utføres før jakta. 
Alternativt behøver scenen ikke å være forbundet med jakt, men viser kanskje f.eks. 
til en mytologisk eller en virkelig hendelse. 

Den tredje scenen som jeg vil nevne fra dette feltet er 10 (9) mennesker i bevegelse 
(fig. 17d), sett forfra, bakfra og fra siden. Tre holder i ei stang (tau?), en danser(?) 
fritt, to holder i ei elghodestang (stang med dyrehode). Over hodet på den ene av de 
siste figurene er det en slags «hette». Tre personer, to voksen og et barn (?), sett 
bakfra er i bevegelse mot den øverste del av scenen. Motivet tolker jeg som 10 (9) 
personer i noe som for me,g ligner en slags dans som kan symbolisere en mytologisk 
hendelse eller en del av et virkelig rituale. Kun en person kan identifiseres etter 
kjønn, nemlig den største, som har penis. 

Bergheim I 
På dette feltet finnes det to grupper på henholdsvis 8 og 4 mennesker som danser 
sammen i en tilnærmet sirkel (fig. 17e). Som de andre dansescenene kan motivet 
representere en mytologisk hendelse eller et rituale i forbindelse med en eller annen 
form for seremoni. 

I tillegg står det et menneske på truger som holder venstre hand mot eller på en 
«geometrisk» figur. I venstre hand kan der være en bue og over skulderen henger det 
kanskje et pilekogger(?). Inne i den geometriske figuren synes det å stå et menneske 
(fig. 17f). Selve motivet viser at truger var et kjent fremkomstmiddel på denne tiden. 
Trugene, lik de på feltet i Kåfjord, viser også at trugene var av den spiss-ovale typen 
som kjennes fra Alaska og Kanada. Den «geometriske» figuren forestiller kanskje en 
form for bolig. 
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Fig 17. Fase 1. A) Del av Bergbukten IV B med båtscene. B) Fire mennesker i ring fra Ole 
Pedersen IX. C) Mennesker og storfugl (gås) fra Ole Pedersen IX. D) Mennesker i 
prosesjon/dans fra Ole Pedersen IX. E) Mennesker i prosesjon/dans fra Bergheim I. F) 
Menneske på truger fra Bergheim I. 
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FASE 2 

Bergbukten Il 
Her finner vi et menneske som holder en stor svømmefugl, antageligvis gås, i nakken 
(fig. 18a). Foran fuglen er det en L-formet figur som kan være et redskap (øks?) 
brukt i forbindelse med jakt på slike fugler. Motivet kan symbolisere en mytologisk 
hendelse, eller være forbundet med magi i forbindelse med jakt. 

Bergbukten Ill 
På feltet finner vi to båter med tre mennesker. Bak den ene båten svømmer det tre 
rein (fig. 18c) og et av menneskene holder en T -formet gjenstand over hodet. 
Motivet kan forestille jakt av rein fra båt eller at man leder svømmende rein gjennom 
vannet. I denne sammenheng kan jeg nevne at der på et samtidig felt finnes rein som 
står i båt, noe som kan tyde på transport av rein over vann. Hendelsen kan være 
mytologisk og reell, så vel som at scenen kan være forbundet med jakt- og 
fangstmagi. 

Ole Pedersen IV, V og XI 
De fleste scenene på disse feltene er forbundet med båt. Der er ni båter med 
mannskap, av hvilke noen holder T -formede eller bøyde gjenstander over hodet og 
en holder et spyd. Mannskapet på en av båtene er også opptatt med jakt i havet. Fra 
denne båten (fig. 18b) går det et tau til en avlang korsformet figur, som kan være en 
sel eller en fugl. Av andre aktiviteter er der en person som har fisket seg ei kveite (fig. 
18d, 19) og en som har stukket et spyd inn i en bjørn (fig. 18e). 

Ap anes 
Den mest iøynefallende scenen på dette feltet er en mann og en kvinne, mannen 
holder kvinnen i ankelen bakfra. Kjønsorganene på begge er markerte og i tillegg har 
kvinnen markert nederste del av endetarmen. Kvinn en synes å være helt naken, mens 
mannen har en spiss maske eller et spisst ansikt. I tillegg så har han skjorte og/ eller 
bukse og/eller sko (fig. 18f). Noe vanlig samleie synes ikke dette å være. Motivet 
forestiller like sannsynlig et rituelt samleie eller en mytologisk hendelse. 

Av andre sammensatte motiv finnes det kun en båt med mennesker som holder en 
T -formet gjenstand over hodet, foran og mot båten svømmer en stor elg. 
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Fig. 18. Fase 2. A) Menneskefigur og gås(?) fra Bergbukten Il. B) Båtscene (seljakt?) fra Ole 
Pedersen XI. C) Båtscene (reinjakt) fra Bergbukten Ill. D) K veitefiske fra Ole Pedersen XI. 
E) Bjørnejakt fra Ole Pedersen XI. F) Samleie fra Apanes. 
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Fig. 19. Fase 2. Kveitefiske fra Ole Pedersen XI. 

FASE 3 

Storsteinen 
På Storsteinen finnes det minst tre sett av figurer som kan karakteriseres som scener. 
Den første er en kvinne som rir på et reinsdyr (fig. 20a). Den andre er et menneske 
som står med hendene på ryggen av en tjoret rein (fig. 20b ). Begge disse scenene kan 
f.eks. være mytologiske og henvise til en person som alltid fremstilles med rein. Hva 
som imidlertid er viktig er at ideen om å ri og ha rein i fangenskap var kjent, uten 
dermed å ha sagt at de red på rein og hadde flokker med tamdyr. (F.eks. bissel tolket 
brukt for lokkedyr er funnet på boplassen U st-Poluy fra ca. 2500 år siden i 
Nordvest-Sibir (Maszynska 1974: 84-85). Dog må det tilføyes at det på helleristnin
gene fra fase 1 er figurer som kan tyde på former for kontroll av rein på et tidlig 
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tidspunkt (Helskog 1977; 1983 ), og at i fase 2 finnes det rein som står (fraktes?) i båt, 
samt en stor reinokse med hva som kan være ei grime. 

Den tredje scenen er et menneske med en stav som står ned i ei «grop» uten at jeg 
er i stand til å foreslå noen tolkning av dette (fig. 20c ). 

Amtmannsnes 
På Amtmannsnes har jeg funnet fire scener hvor mennesket er involvert. Den ene av 
disse er et menneske med et mindre menneske inne i kroppen (kanskje en gravid 
kvinne?), mens et annet er et mere skjematisert menneske med en liten menneskefi
gur inne i seg. I motsetning til den første figuren så har denne et mulig mannlig 
kjønnsorgan (fig. 13). Tradisjonelt kan disse scenene tolkes som å fremstille et ønske 
om fruktbarhet, om artens videreføring. På den annen kan det også være rene 
mytologiske fremstillinger, spesielt når man tar i betraktning at den ene figuren også 
kan være en mann, og at den tredje scenen er en mann med et dyr inne i magen. Den 
fjerde scenen er to mennesker, en stor og en liten, som holder i hverandre mens de 
ser ut til å gå fremover. 

8 c 
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Fig. 20. Fase 3. A) Kvinne på rein fra Storsteinen. B) Menneske og tjoret rein fra Storsteinen. 
C) Menneske med stokk i grop fra Storsteinen. Fase IV. D) Skiløper og elg fra Apana Gård. 
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FASE 4 

Apana Gård 
Mennesker i båter dominerer i dette området. De fleste menneskene er ikke 
forbundet med noen bestemte aktiviteter inne i selve båtene foruten noen som står 

med utstrakte armer, og 12 personer i dans på dekket (?) av kanskje den yngste og 
mest unike av samtlige båter (fig. 21). Igjen synes det å være en blanding av 
mytologiske og virkelige hendelser, og deler av ritualer i forbindelse med f.eks. kult, 
som er avbildet. I motsetning til fase 3 har nå mennesket i båt fått en renessanse i 
bergkunsten, uten at det dermed er sagt at båten var viktigere for menneskene i fase 4 
enn i fase 3, foruten i bergkunsten. Det kan også nevnes at båttypene tyder på 
kontakter til det norske vest- og sør land hvor lignende båter finnes uten at jeg her vil 
gå nærmere inn på båttypologien. Kanskje dreier det seg også om handelsferder, 
forflytting av bosetninger, og religiøse påvirkninger. Scenen med de tre menneskene 
med sverd og skjold (fig. 22) tyder også på slike former for kontakt, kontakter som 
vi selvfølgelig skulle forvente. 

Den siste scenen som jeg vil nevne bærer et mere lokalt preg enn menneskene i båt. 
Denne er også en av de yngste av helleristningene og viser et menneske med bue og 
ski på elgjakt. Kanskje er det jaktguden som er avbildet (fig. 20d)? 

Fig. 21. Fase 4. Dansende mennesker i båt fra Apana Gård. Oppkrittet. 
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Konklusjon/scener 
Scenene viser samme tendens som enkeltfigurene, nemlig at der er forskjeller mellom 
fasene. I fase 1 dominerer jakt og dans/prosesjon hvor flere personer deltar. I fase 2 
utgjøres de fleste scenene av mennesker i båt, mens i fase 3 er det enkeltmennesker 
forbundet med rein og mennesker som er gravide. I fase 4 dominerer igjen menneske 

i båt. Igjen er det fase 3 som klarest skiller seg ut. Ingen av scenene er direkte jakt 
eller fangstmotiver og båtmotiver som vi observerer i de andre fasene. Det synes 
heller å være lagt mere vekt på selve menneskefiguren og mindre i selve handlingen. 

Det vil si, i forhold til min tolkning av motivene. Det må være klinkende klart at det 
kan være mange flere scener enn de jeg har oppfattet med min kulturbakgrunn og 
etnografisk materiale. Inntrykket er dog at fase 3 skiller seg klart ut i fra de øvrige 

fasene. 

Konklusjon 
Ser vi på forskjellene som en helhet er det tydelige sammenfallende endringer mellom 
aktive versus passive mennesker, morfologiske typer, og scener. Disse endringene 
faller sammen med endringene i rein og elg som vist i 1982 (Helskog 1983) og den 
generelle faseinndelingen av materialet. Fasene kan sannsynligvis inndeles ytterlige
re, men det forventes at dette ikke vil endre tendensen i forskjellene mellom 
menneskene gjennom tid. Bildet vil dog bli mere nyansert. I analysen av menneskene 
er det påvist forskjeller mellom fasene uten at jeg enda har hatt tid til å tolke alle 
disse. En slik tolkning er avhengig av analysen av hele helleristningsmaterialet sett i 
forhold til alle andre data om den forhistoriske bosetningen. Så langt er jeg ennå ikke 
kommet. Derfor har jeg valgt hovedsakelig å knytte mine bemerkningeF til 
forskjellene fra fasene 1-2 på den ene siden og til fase 3 på den andre; bemerkninger 
som går mere på det samfunnsmessige enn direkte på helleristningene. Forskjellene i 
andre typer figurer utgjør en helhet som jeg vil hevde er for omfattende til kun å 
gjelde helleristningene alene, og ikke andre deler av samfunn som var i Alta for 
mellom 4200 og 3500 år siden. Endringene kan være innenfor samfunn som allerede 
var i Altaområdet som et resultat av ideer bragt inn i området på grunn av f.eks. 
handel eller andre former for sosial kontakt. Nye grupper mennesker med en 
forskjellig ideverden fra de som tidligere var bosatt i området kunne ha slått seg ned, 

eller skyldes forskjellene en helt lokal utvikling? Sett i forhold til. de arkeologiske 
data fra Altaområdet og Nord-Norge for øvrig, er det siste alternativet minst 

sannsynlig da det synes å ha vært mye kommunikasjon innen landsdelen som vist ved 
spredningen av asbestkeramikk og tosidig flatretusjerte spisser. I tillegg får vi 
jordbruksindikatorer fra Isnestoften ytterst i Altafjorden. Dersom likheter i 
helleristninger over store områder, f.eks. Skandinavia og Karelen betyr likheter i 
ideer, så er det tydelig at der også må ha vært former for kontakt til Alta gjennom 
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hele yngre steinalder. Det virker som om kontakten i de to tidligste fasene var øst og 
sørøstover, mens i fasene 3 og 4 gikk kontakten i større grad sørover langs 
norskekysten, i alle fall med hensyn til ideer som ble uttrykt med helleristninger. 

Endringene av menneskefigurene i motiv og morfologi fra fasene 1-2 til 3 samt de i 
andre arkeologiske data, tyder på en sterk endring av ideer i Alta. I tillegg kan 
mangelen på motiv som opplagt viser jakt og fangst i fase 3 i motsetning til fase 1 og 
2, reflektere endringer utover det rent symbolske. Det vil si at man nå også har tatt i 
bruk en symbolikk som direkte eller indirekte er forbundet med jordbrukskulturer, 
og at det for mellom 4200-3500 år siden ble praktisert jordbruk i Alta. Selv om 
endringen kan skyldes ideer fra jordbrukskulturer så er helleristningene i fase 3 av en 
karakter som tradisjonelt er forbundet med veidekulturer. Jeg finner dog grunn til å 
tvile på om dette alltid er tilfelle. Det er heller ikke uventet at en gruppe mennesker 
tilpasser ideer fra samfunn med en annen økonomi inn i sin egen ideverden uten 
dermed å endre sin egen økonomi. Kanskje representerer kunsten i fase 3 en slik 
blanding av ideer, mer enn en ren utvikling innen veidesamfunn. 

I fase 4 (3500-2500 år siden) forsvinner menneskefigurene av typene tre og fire. 

Fig. 22. Fase 4. Sverdkamp fra Apana Gård. Oppkrittet. 
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Båtscener blir igjen vanlige. Som helhet endrer figurene seg meget i forhold til den 
foregående fasen, kanskje like så meget som mellom fasene 2 og 3. 

Til slutt må jeg presisere at menneskefigurene og scenene i Alta kun utgjør en del 
av et hele og gir alene et ufullstendig bilde av de mulighetene som finnes i materialet 
med hensyn til tolkning av kronologi og symbolisme. I tillegg, selv om like 
helleristninger til de i Alta finnes både i Karelen, Nord-Sverige og sørover i Norge så 
er der figurer og konstellasjoner av figurer som er særpreget for Alta. Det var ikke 
bare en flyt av ideer nordover og sørover, men også en nordlig utvikling med et eget 
særpreg. 

Summary 

The rock carvings in Alta 

The aim of this paper has been to present the rock carvings in Alta and some of the 
problems I am working with. 

The rock carvings are located in four main areas in the bottom of the Alta fjord, 
Finnmark County, North Norway (Fig. 1). Altogether there are estimated to be 
between 2500 and 3000 carvings of which 1700-2000 are in the Hjemmeluft area 
(Fig. 2). Adjacent to the carvings in the areas Hjemmeluft and Amtmannsnes there 
are settlement sites of a similar chronological span as the carvings. 

A morphological classification of the carvings and the ongoing analysis of these 
(Helskog 1983) indicate there are at least four distinct groups. These groups, which 
are also cultural phases, are dated, in radiocarbon years, by their association to the 
Holocene shore displacement (Fig. 8) as follows: 
1) 5500-5000 B.P. 2) 5000-4200 B.P. 3) 4200-3500 B.P. 4). 3500-2500 B.P. 
The human figures are analysed within this chronological framework to search for 
structures which might be meaningful for recognizing and explaining changes and 
continuity through time. 

The remaining part of the article represents the first step of such an analysis. An 
analysis of human figures classified as active and passive (table 1) show that there is a 
change from a clear dominance of active humans (Fig. 9 in phase 1 and 2 to a clear 
dominance of passive humans (Fig. 9 in phase 3 and back to a dominance of 
active humans in p hase 4. Secondly, there is a change from a clear dominance of 
activities on land (Fig. 10 in phase 1, to activities connected with water (Fig. 
10 in phase 2, to 100% land activities in phase 3, to activities on both land and 
water in phase 4. Thirdly, the figures were classified into four morphological types, I 
to IV (Figs. 12 & 13), whose relative frequencies change through time (Fig. 11 

= I, .&. = Il, O = Ill, = IV). 
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Type Ill, for example, is found through phases 1 and 3 while type IV is limited to 
p hase 3. A survey of the scenes in which human figures are involved also show 
differences between the phases. There are, relatively, a large number of scenes in 
phase 1 and 2, only a few in phase 3, and a large number in phase 4. The trend of the 
differences is as seen in the active human figures in fig. 9 combined with fig. 10. The 
last part of the paper is a description and an interpretation of these scenes, most of 
which are illustrated in figs. 14 to 22. 

A major problem now is to find the causes and the meaning of the changes in types 
of figures and scenes between the phases. In this paper, I have concentrated on the 
changes from p hase 2 to 3. Both p hase 2 as well as p hase 3, are connected with 
subsistence- settlement pattern(s) and social and religious system(s) of hunter-fisher 
populations. At approximately 2000 B. C. agriculture was introduced into North 
Norwegian economies. I have suggested that the changes from phase 2 to 3 reflect 
new ideas connected with the introduction of agriculture and that the carvings were 
made by people who either practised agriculture in combination with hunting and 
fishing or were hunters and fishers with social and religious ideas adapted from 
societies which practised agriculture and were more socially stratified than is usual in 
«egalitarian» hunting/fishing societies. 
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Einar Østmo 

Auve. Noen inntrykk fra en mellomneolittisk 
kystboplass i Vestfold 

Innledning 
Denne artikkelen er en liten beretning om de utgravningene som har foregått siden 
1979 på en boplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord, Vestfold. 
Boplassen er blitt kjent under navnet Auve, fordi den ligger på grunn tilhørende 
Auve-gårdene. Selve stedet der boplassen ligger, kalles lokalt «Dånabubakken». 

Utgravningene har vært mer enn vanlig utfordrende og spennende, både på grunn 
av de mange verdifulle iakttagelser vi har hatt anledning til å gjøre underveis, og fordi 
vi har gjort uvanlig rike og fine funn på denne boplassen. For med en gang å gi et 
inntrykk av funnmaterialets omfang, kan jeg nevne at vi har funnet anslagsvis 70 

tusen stykker flint, 30 tusen stykker keramikk, et lignende antall beinfragmenter, og 
dertil saker av skifer, pimpstein, kvartsitt og rav. De foreløpige resultatene av 
utgravningene skal jeg ellers komme mn på etter hvert. 

Det er nok en erfaring de fleste arkeologer som har gitt seg i kast med utgravning 
av funnrike steinalderboplasser, har gjort, at det var en problemfylt oppgave de 
hadde tatt på seg. Men nettopp ved å holde skarp utkikk etter problemfylte 
observasjoner har vi etter hvert kommet frem til en bedre forståelse av forholdene på 
Auveboplassen. Jeg har brukt en god del av den kostbare utgravningstiden til å tenke 
over hva det egentlig var vi holdt på med - og hvorfor. Disse funderingene - og 
kollegers og venners råd og kommentarer- har ført til formulering av spørsmål som 
burde besvares, oppgaver som burde løses. Løsningen av disse oppgavene har hele 
tiden krevet at vi har måttet endre rutinene, at vi har måttet forandre fremgangsmå
ten for selve utgravningsarbeidet, for tegning, fotografering, funnbehandling og 
kommentar. Ved avslutningen av den foreløpig siste sesongen på Auve, i 1982, ble 
disse ting derfor utført temmelig annerledes enn da vi begynte å grave der i 1979. 

For å forstå hvorfor det blir slik, er det viktig å være klar over at det ikke ved noen 
utgravning er mulig å få med seg alt - alle de spor og levninger fortidens mennesker 
etterlot seg. Stort sett finner man nok først og fremst det man er forberedt på å kunne 
finne. Det er jo ellers ingen grense for hvor mange iakttagelser som kan gjøres 
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innenfor selv den aller minste snipp av et boplassområde (f.eks.), så også for å unngå 
å bruke uendeligheter av plass, tid, penger og andre ressurser, er det helt nødvendig å 
presisere hvilke forhold man ønsker å belyse ved en utgravning. Men det betyr igjen 
at man kan komme til å måtte endre på disse valgene, i lys av nye observasjoner og 
impulser for øvrig - i det hele tatt, etter hvert som man utvikler sitt syn på fagets 
behov og utgravningsobjektets muligheter. 

Forløpet for utgravningene på Auve kan i noen grad illustrere enkelte slike 
grunnleggende kjennetegn ved arkeologi, og kan derved kanskje tjene som eksempel 
på hvordan tankegangen utvikler seg og modnes etter hvert som arbeidet skrider 
fremover. 

Oppdagelsen 
Det var cand. mag. Svein Nor heim som oppdaget boplassen på Auve, da han en gang 
i 1972 ble oppmerksom på at det lå flintavslag og keramikkskår i massene fra en 
kabelgrøft som var i ferd med å bli gravet langs Vesterøyveien ved avkjøringen til 
Auvegårdene. Han sendte melding om funnet til Universitetets oldsaksamling straks 
etter. Imidlertid ble det ikke ved den anledning foretatt noen ytterligere undersøkel
ser. Fire år senere, i 1976, innløp det så en ny melding fra Norheim, og denne gang 
av mer alarmerende art. Det var nemlig satt i gang grustak på stedet, og det var 
tydelig at det hadde gått ut over kulturlagene. Etter at forholdene var besiktiget av 
Perry Rolfsen og Egil Mikkelsen, fikk Per Haavaldsen i oppdrag å foreta en liten 
prøvegravning for å skaffe noen holdepunkter for vurdering av kulturlagenes 
mektighet og funnenes karakter. Året etter foretok han en ny prøveundersøkelse, 
denne gang for å fastslå kulturlagets utstrekning. Grustaket var i mellomtiden blitt 
stoppet. (Haavaldsen 1978) 

De iakttagelser som var gjort av Haavaldsen og andre, syntes å tyde på at det var 
mer igjen av boplassen enn man hadde tenkt seg til å begynne med, kanskje 2-300 
kvadratmeter. Det var dessuten ingen tvil om at kulturlaget var meget bedre bevart 
enn man hadde hatt inntrykk av til å begynne med, og Auveboplassen fremsto som et 
av de mest lovende boplassfunn som noen gang var gjort på Østlandet. Det var ingen 
tvil om at den måtte gjøres til gjenstand for en omfattende utgravning før det 
eventuelt kunne bli aktuelt å fortsette grustaket. 

Utgravningene 
Først i 1979 ble det imidlertid mulig å sette av noen penger til en slik undersøkelse. 
Det ble overlatt forfatteren å forestå utgravningen; en stor og spennende utfordring 
for en ikke så veldig etablert arkeolog. 

Det er vel riktig å si at problemstillingen det første året var nokså forsiktig; det 
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gjaldt å prøve seg frem uten å anrette for mye skade, samtidig som det måtte være 
viktig å skape et grunnlag for å fortsette utgravningene i de påfølgende sesongene. 
Det betød blant annet at det var viktig å gjøre funn. Derfor ble utgravningen i 1979 
konsentrert om et område som lå nær inntil det stedet hvor Haavaldsen hadde gjort 
sine rikeste funn. Det hadde jo også vært mulig å starte utgravningen et annet sted, 
med den begrunnelse at det var viktig å få et inntrykk av andre deler av 
boplassområdet enn dem Haavaldsen hadde undersøkt, for klarere å kartlegge 
boplassområdets utstrekning e.l. Men ettersom jeg helt fra begynnelsen regnet med 
at det ville bli nødvendig å fortsette utgravningene på Auve i flere sesonger, mente 
jeg at dette var blant de problemer det ikke hastet så veldig med å få løst. 

Funn og observasjoner dette året syntes i hovedsak å bekrefte de iakttagelser som 
var gjort tidligere, men bildet ble kanskje noe klarere på enkelte punkter. Det ble 
gjort flest funn i de øverste ca. 50 cm av utgravningen; derav var de øvre 5-10 cm 
tydeligvis av nyere opphav. Men helt ned i dybder på nesten 1 meter under 
bakkenivået ble det gjort funn - langt nede i hva som på det tidspunkt ble oppfattet 
som stort sett «steril» sand (fig. 1 ). 

Et forhold som det ikke hadde vært noen særlig anledning til å ofre oppmerksom
het på ved de tidligere undersøkelsene, gjaldt spørsmålet om det kunne finnes spor 
etter ildsteder, hus eller annet på boplassen. For å kunne finne slike ting, er det best 
om man kan avdekke nokså store, sammenhengende flater på en gang. Nå var jo ikke 
1979-utgravningen med sine 13 kvadratmeter heller så ideelt egnet for slike 
undersøkelser, men vi la i alle fall merke til at det i den øverste delen av kultur laget lå 
en del samlinger av omkring knyttnevestor stein, og dette kunne jo oppfattes som 
spor etter konstruksjoner av en eller annen art. Uten at det forelå grunnlag for noen 
endelig tolkning av dem, ble de fotografert og tegnet, og de skulle komme til å spille 
en nokså stor rolle i opplegget av gravningene i de neste to sesongene. 

Et annet problem som ble aktuelt allerede i 1979, gjaldt keramikkfunnene. Ved 
flere anledninger har vi vært så heldige å finne nokså store mengder keramikkskår 
liggende mer eller mindre samlet, slik at det ut fra skårenes innbyrdes posisjon kunne 
sees hvilke av dem som hadde hørt sammen (fig. 2). Dette var jo opplysninger av stor 
verdi for rekonstruksjon av karene. Utgravningen av slike funn har derfor helt fra 
første stund foregått med den selvfølgelige, store forsiktighet som alle arkeologer vil 
bruke i slike situasjoner, og med fotografering av funnene slik de lå i jorden fra flere 
vinkler - noe som i alle tilfeller ville være til hjelp ved sammensetningen av skårene. 
Imidlertid kom jeg etter hvert' til at det ville v~ære fint om det kunne la seg gjøre å 
begynne sammensetningen av skårene kortest mulig tid ~tter at de var tatt opp av 
jorden, for på den måten å utnytte nærheten i tid mellom utgravningen og 
sammensetning - å begynne sammensetningen mens vi fremdeles hadde et slags 
erindringsbilde av hvorledes skårene lå i jorden. Man kan kanskje si at det nærmest er 
et spørsmål om å utnytte et psykologisk moment ved saken. I 1980 gikk vi derfor 
over til å fotografere slike fre~rensede skårsamlinger med polaroidkamera, samtidig 
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Fig. 2. Keramikkskårene lå ofte samlet som i dette tilfellet, som om karet var blitt knust på 
stedet. Fra utgravningen 1980. Foto: forE. 
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som det ble lagt stor vekt på å ta skårene opp og legge dem i esker mest mulig i 
samme innbyrdes posisjon som de hadde ligget i jorden. Det er ingen tvil om at 
denne fremgangsmåten har gjort det mulig å sette sammen skår som vi ellers ville ha 
måttet gi opp overfor. 

Nå er det imidlertid slik, som alle vil forstå som har hatt noe med norsk 
steinalderkeramikk å gjøre, at mange av skårene er svært skjøre og vanskelige å få 
hele opp av jorden. Mange ganger har vi da også måttet resignere overfor keramikk 
som bare i ubetydelig grad skilte seg fra jorden omkring. I noen grad har vi forsøkt å 
bøte på dette ved å impregnere keramikken mens den lå i jorden. Etter noen forsøk i 
1981 med å bruke et fortynnet, vannløselig lim, gikk vi i 1982 over til å benytte et 
spritløselig lim på kunststoffbasis. Preparant Iver Schonowd lærte oss hvordan vi 
skulle gjøre dette under utgravningen. Det samme stoffet har vi også benyttet for å 
stabilisere ubrente bein før de er blitt tatt opp. 

For utgravningssesongen i 1980 hadde vi en del mer penger å rutte med enn året 
før, slik at det var mulig å legge arbeidet større an. Det mest nærliggende syntes da å 
være å gjøre et ordentlig forsøk på å finne konstruksjonsspor. Vi la derfor opp til å 
grave ut en dobbelt så stor flate som året før - 26 kvadratmeter - og fikk i 
virkeligheten undersøkt i alt 33 kvadratmeter det året. Til å begynne med la vi stor 
vekt på å dokumentere forekomster av stein høyt i utgravningen. Etter hvert kom vi 
frem til at det øverste laget, 10-30 cm tykt, måtte være av såvidt nytt opphav at det 
ikke kunne inneholde særlig mange detaljer som hadde noe med steinalderens 
bosetning å gjøre - her fantes flaskekorker, glasskår, flint og keramikk i vill 
forvirring. Helt uten verdi var det vel allikevel ikke at steinforekomstene der ble 
dokumentert, for selv om de nok må betraktes som omrotet i betydelig grad, er det 
allikevel trolig at fordelingen av stein på boplassen - også i dette laget - har bevart 
visse opprinnelige trekk. 

Det var ellers i 1980 at vi for alvor ble oppmerksom på at det fantes interessante 
strukturer også dypere i kultur laget, under det nivået hvor det var mye stein. Gående 
på skrå fra rute W 12 til rute X 13 (se fig. 4) fant vi nemlig en avlang grop, dypere og 
bredere i vest enn i øst, som var fylt med mørk sandjord, stein, bein og oldsaker. På 
det dypeste gikk denne gropen 1, 05 m under bakkenivået. 

Denne iakttagelsen førte til at utgravningen året etter, i 1981, ble lagt opp med 
sikte på best mulig dokumentasjon av både stein, groper og alle andre fyllskifter i 
kulturlaget. Bortsett fra at dette ville kunne bidra til å klarlegge hvordan livet på 
boplassen hadde vært organisert, ville gropene kanskje, i det antatte fravær av ekte 
lagdeling, kunne representere en mulighet til å skille funn av ulike aldre fra 
hverandre. Denne utviklingen fortsatte ved utgravningene i 1982; det ble lagt stadig 
større vekt på nøyaktig dokumentasjon av fyllskifter og strukturer av enhver art i 
kultur laget. 

I 1980 fant vi også for første gang ubrente bein. Ubrent bein er et materiale som 
under normale betingelser bevares nokså dårlig i de former for jordsmonn som er 
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Fig. 3. Bortimot en meter av ryggsøylen av en nise, funnet ved utgravningen i 1981. Foto: 
for!. 

vanlige i Norge, og det var høyst uventet å gjøre slike funn på en åpen boplass der 
jordsmonnet består av tilsynelatende nokså skarp sand. I 1981 og -82 gjorde vi 
mange flere slike funn, og det av en karakter som vel aldri har vært sett i sydnorske 
boplassfunn fra steinalderen. Blant annet ble det funnet to etter forholdene ganske 
velbevarte ryggsøyler av niser, ca. 70 cm nede i sanden, og likeledes en av 
kvitskjeving (fig. 3). De lå sammen med enkelte flintavslag og keramikkskår. Det var 
i det hele tatt en observasjon vi gjorde flere ganger både i 1981 og 1982, at «gropene» 
eller flekkene med mørk jord ofte inneholdt ett eller et par u brente bein, ved siden av 
ett eller noen få keramikkskår, et stykke flint som ikke virket helt tilfeldig valgt- det 
kunne dreie seg om en pilespiss, en flekke eller to, eller et forholdsvis stort 
flintstykke av annet slag. Dette mønsteret kom igjen så mange ganger at det er 
fristende å se noe mer enn tilfeldigheter i det; kan det hende at vi her er på sporet 
etter en eller annen form for bevisste nedleggelser i jorden? Graver er det i så fall 
neppe, for vi har hittil ikke gjort funn av menneskebein på boplassen; nærmest 
kommer man vel til å tenke på en eller annen form for ofrede saker. At en slik praksis 
kunne oppstå i et miljø som var avhengig av fangst på sjø og land for å opprettholde 
sm levestandard, kan ikke være egnet til å overraske noen. 
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Et nesten plagsomt tydelig eksempel på at det er en positiv sammenheng mellom 
hvilke forutfattede ideer man har og hva man finner ved en utgravning, gjelder de 
funn vi har gjort av saker av rav. Det er etter hvert blitt ikke så få av dem; 40 
enkeltfunn i alt. Men det første ravfunnet ble ikke gjort før mot slutten av 
utgravningen i 1981, og det er kanskje ikke noen tilfeldighet at det var en erfaren 
dansk arkeologistudent som var med på utgravningen det året, som sto for den 
prestasjonen. Etter at det første stykket var funnet, har det knapt nok gått en 
utgravningsdag uten nye funn av ravsaker. Alt i alt har vi dermed funnet anslagsvis 
80 prosent av alt det rav som er kjent fra norske steinalderboplasser. Kan det tenkes 
at norske arkeologer er så lite kjent med rav at de altfor lett overser det? 

Enda et eksempel på hvordan det vi har lært under utgravningen, har påvirket 
arbeidsmåten, skal nevnes. Som nevnt fant vi allerede i 1979 oldsaker såvidt dypt 
som ca. en meter under bakkenivået. Det var lenge et problem hvordan vi skulle 
oppfatte disse dyptliggende funnene, som stort sett var ganske få. En måte å stille 
problemet, som også er blitt gjort, er å spørre om hvordan kulturlaget på Auve er 
oppstått. Lenge ble vi ført på villspor av de gropene vi begynte å finne i 1980, idet vi 
antok at de dyptliggende funnene i alle tilfeller var rester av slike groper, selv om det 
ikke alltid var noen fyllskifter å se som bekreftelse på denne teoriens almengyldighet. 

Under utgravningen i 1982 fremkom det imidlertid en annen teori. Det kan tenkes 
at det metertykke sandlaget som inneholder oldfunn, er bygget opp i løpet av 
bosetningstiden, for eksempel ved sandflukt. Det at det er få funn i den dypeste 
delen av kulturlaget, vil i så fall bare være en avspeiling av variasjonene i 
aktivitetsnivået på stedet. 

Selv om det ennå gjenstår å få utført analyser av sanden fra kulturlaget for å få den 
endelige avgjørelse om hvorvidt denne teorien er riktig, må det sies at det foreligger 
flere observasjoner som støtter den. Sanden i det funnførende laget gir således et 
meget homogent inntrykk, uten noen synlig lagdeling av noe slag. I dette er den helt 
forskjellig fra den funntomme sanden dypere nede, som for det ene inneholder korn 
av tydelig forskjellig størrelse, og som dessuten er klart lagdelt og utenfor all tvil 
avsatt i vann. 

Hvis denne teorien er riktig, vil det også kunne forklare hvorfor vi fant stein først 
og fremst nokså høyt i kulturlaget, og til dels særlig i det overliggende, forstyrrede 
laget, som kanskje kan oppfattes som et pløyelag. Det kan nemlig tenkes at det var et 
mer eller mindre konstant behov for stein på boplassen- til byggemateriale, tilfeldig 
redskapsbruk, ildsteder og annet, noe som kan ha medvirket til at menneskene «tok 
med seg» steinen oppover etter hvert som sanddynen vokste. 

Dersom kulturlaget geologisk sett er en sanddyne, og det var bosetning på 
boplassen i hele den tiden sanddynen ble dannet, er det klart at det først var denne 
teorien som gjorde det mulig for oss å grave kulturlaget til bunns. Tidligere, så lenge 
vi antok at det var forekomsten av groper som forklarte at det ble gjort funn så dypt 
som tilfellet var, avsluttet vi utgravningen når de erkjente gropene var tømt. Nå er 
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det riktignok så at den dypeste delen av kulturlaget over det meste av boplassen ser ut 
til å være svært fattig på funn, så det kan i og for seg forstås at det tok sin tid før det 
ble erkjent at det faktisk også i de dypere nivåene var tale om et egentlig kulturlag. 
Men i 1982 oppdaget vi i rutene AB-AC 23-24 - i den nordøsdigste delen av det 
undersøkte området (se fig. 4) -et parti hvor den dypeste delen av kulturlaget var 
betydelig bedre utviklet og rikere på funn. Etter den oppdagelsen er utgravningen 
overalt hvor vi har hatt mulighet for det, ført ned til den lagdelte sanden. 

Det kan nok trekkes mange slags lærdommer av det vi har opplevd på Auve. En av 
dem er at det ved såpass omfattende og kompliserte utgravninger som det her er 
snakk om, gjelder å skynde seg langsomt. Man trenger tid til å gjøre de erfaringer 
som trengs, til å lære, justere problemstillinger, forandre oppfatninger, begå noen 
mindre feil slik at man kan unngå de helt store. Det forutsetter selvsagt at man er 
mentalt forberedt på at det kan bli nødvendig å forandre et gravningsopplegg; at man 
er innstilt på at det kan være noe å lære underveis i en utgravning. 

Det er ennå meget igjen å grave på Auve. Akkurat hvor stort boplassområdet er, 
vet vi vel ikke helt sikkert, men hvis vi holder oss til den sentrale delen av det, hvor 
utgravningene har foregått, så er vel det på ca. 300 kvadratmeter, hvorav vi har gravet 
omtrent halvparten (fig. 4 ). Det er imidlertid ikke aktuelt i denne omgangen å grave 
ut hele boplassen, tvert imot kan det være god grunn til å la en del av den stå igjen til 
fremtidens problemstillinger. 

Det gjenstår imidlertid en del mer begrensede undersøkelser å gjøre, med sikte på å 
få flere og bedre data om den dypeste delen av kulturlaget, som vi ennå ikke vet så 
meget om, samt å avslutte gravningen på en fornuftig måte ellers, slik at det ikke står 
igjen uutgravede, isolerte små partier som lett kan bli utsatt for ødeleggelse. 

Utgravningsfeltene sett under ett 
Fig. 4 er en plantegning som gir en oversikt over alle de områdene som er gravet ut i 
årene 1979-82 (med unntak av enkelte prøveruter). Den viser også en side av den 
økede nøyaktighet utgravningene har foregått med, nemlig i spørsmålet om 
dokumentasjon av stein og fyllskifter i planet. Dette ble bare gjort i mindre 
utstrekning det første året, i 1979. Feltene fra det året er derfor skravert på planen. 
Ved utgravningen i 1980 ble det, som nevnt, tegnet stein systematisk bare i de to 
øverste 1 O cm tykke gravelagene, og ikke dypere nede. Disse feltene er derfor åpnere 
skravert i tillegg til at de registrerte forekomstene er tegnet inn- også fyllskifter. For 
de senere årenes gravninger er i prinsippet alle fyllskifter og alle steiner over ca. 5 cm 
størrelse tegnet. 

Av tegningen fremgår det i alle fall at stein samt større og mindre groper eller 
flekker med mørkere materiale er funnet nokså jevnt over hele utgravningsområdet, 
og iallfall ikke i konsentrasjoner som gjør det aktuelt å lansere teorier om hus eller 
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lignende. I et 4-6 m bredt belte på skrå gjennom utgravningen fra omkring rute N 7 
til rute AA17 er det allikevel en viss tendens til at det ligger mer stein enn ellers, og 
det er også i dette området de mest markerte gropene osv. er funnet. For den saks 
skyld er det også her funnene av oldsaker har vært størst og mest variert, så alt i alt 
ser det ut til at aktiviteten på boplassen generelt var størst i dette området. 

Funn og kulturforhold 
Et så stort og allsidig sammensatt funnmateriale som det vi har fra Auve, gtr 
muligheter til å studere mange forskjellige sider ved steinalderens kultur. 

Det første spørsmålet gjelder boplassens alder. Oldsaksfunnene gir generelt 
grunnlag for å knytte forbindelse til de mellomneolittiske fangstboplassene ved 
kysten av Mellom- og Syd-Skandinavia; det er ingen ting i materialet som peker ut 
over rammene for mellomneolittisk tid. Et mer direkte uttrykk for alderen får vi fra 
de 14C-dateringer som er blitt utført på trekull fra boplasslagene. Det materialet som 
er brukt til dateringene, er funnet i forskjellige dybder i kulturlaget, og det må sies 
om det materialet som er funnet høyest oppe, at man bare unntaksvis kan være sikker 
på at det stammer fra bosetningen på boplassen i steinalderen i sin helhet. De 
dateringene som er blitt utført på slikt materiale, er da også tydeligvis mer eller 
mindre uten sammenheng med steinalderbosetningen. Til gjengjeld har vi fått gode 
dateringer på trekull som er funnet dypere i kulturlaget. 

De dateringene som kan komme i betraktning for bestemmelse av når steinalder:... 
bosetningen på Au ve eksisterte, er disse: 

T-3436 3570±160 b.p. (MASCA: 1945±225 f. Kr.) 
T-3437 4380±200 b.p. (MASCA: 3135±215 f. Kr.) 
T-3438 4240±160 b.p. (MASCA: 2930±240 f. Kr.) 
T-3816 4150±110 b.p. (MASCA: 2600±170 f. Kr.) 
T-4838 4330±190 b.p. (MASC.~ .. : 3095±245 f. Kr.) 

Dessuten finnes dateringen T-3817 (640±80 b.p.). Som sagt er disse dateringene 
foretatt på trekull. Det har også vært forsøkt å oppnå dateringer av ubrent bein, men 
det mislyktes fordi det ikke fantes daterbart materiale (kollagen) i de innsendte 
prøvene (T-4837). 

Alt trekullet er funnet som bestanddeler av kulturlaget. Dertil finnes det også en 
del organisk materiale i form av forkullede skorper på keramikk. Etter hvert som 
teknikken med å datere små prøver blir utviklet videre, vil det antagelig åpne seg 
muligheter for å få dateringer av dette materialet, noe som vil ha den aller største 
verdi for studiet av keramikkens aldersforhold, og dermed for forståelsen av 
steinalderens kulturforhold i det hele. 

Begge de yngste dateringene (T -3436 og 3817) er foretatt på materiale som er 
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funnet høyt i kulturlaget, det vil si ca. 20-30 cm under markoverflaten. De andre 
dateringene gjelder materiale som er funnet dypere, fra 40 til 80 cm under 
markoverflaten. Jeg mener at det ikke kan være noen tvil om at disse fire, eldste 
dateringene virkelig gjelder materiale som stammer fra steinalderens bosetning på 
Auve, selv om treets egenalder den gang det ble brent, alltid vil utgjøre et 
usikkerhetsmoment ved den slags dateringer. Denne feilkilden er kanskje ikke like 
stor for alle dateringene; minst er den nok i så fall for T-4838, som er foretatt 
utelukkende på trekull av løvtrær (selje, alm og lind, bestemmelsen er foretatt av 
førsteamanuensis Leif M. Paulssen, Oslo). 

De to yngre dateringene er jeg derimot mer usikker på. Det vil si, den yngste av 
dem har helt åpenbart intet med steinalderens bosetning på Auve å gjøre. Dateringen 
T-3436 kan ha det, og gjør at vi må regne med at bosetningen på Auve varte inn i 
senneolittisk tid, selv om det er vanskelig å peke på noe arkeologisk materiale som 
kan være så ungt. 

De øvrige dateringene kan med noe større trygghet antas å datere bosetningen på 
boplassen. I diagrammet fig. 5 er disse dateringene stilt sammen med dateringer fra 
andre norske lokaliteter av mer eller mindre lignende art, foruten at spennvidden for 
svenske og danske dateringer av henholdsvis traktbegerkulturen, enkeltgravskultu
ren og den gropkeramiske kulturen er angitt. 

Av dette fremgår det at dateringene fra Au ve er noenlunde samtidige med 
dateringer fra lag Il på Hein 33 på Hardangervidda (Indrelid 1973 ), med lag 5 (eller 
4-5) i Skipshelleren (Hagen 1983: 168f. ), og med boplassen i Logavika (Mekjarvika) i 
Randaberg (Løken 1977, Lindblom 1980: 23 ). Eldre enn Au ve synes flere funn å 
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Fig. 5. Diagram over en del 14C-daterte funnlokaliteter fra yngre steinalder i Syd-Norge. 

53 



være- den prekeramiske fasen på Ramsvikneset (Indrelid, anf. arb.), lag III-IV på 
Hein 33, Nordmannslågen 526 (Indrelid og Moe 1983), lag Ill på Slettabø 
(Skjølsvold 1977), trolig også Holeheia (Skjølsvold 1980) foruten dyssen på Skjeltorp 
i Skjeberg (Østmo 1983 ). Yngre enn Au ve later først og fremst lag Il på Slettabø til å 
være av de 14C-daterte funnene, men dernest også den senneolittiske boplassen på 
Rugland (Lindblom 1982). 

Selv om det også er foretatt andre interessante da~eringer, som imidlertid foreløpig 
ikke er publisert, så tillater allerede denne serien å stille opp en sekvens av daterte 
funn som rekker fra begynnelsen av yngre steinalder og inn i senneolittisk tid. En 
prekeramisk fase datert til ca. 4 700-5100 b. p., representert på Ramsvikneset og 
kanskje på Hein 33, lag III-IV, etterfølges av en eldste keramisk fase med dateringer 
på ca. 4400-4900 b. p., representert i diagrammet av Rognlia, Slettabø lag III og 
Nordmannslågen 526. Å dømme særlig etter danske dateringer, må denne fasen være 
noenlunde samtidig med TN C-MN I i Syd-Skandinavia (Andersen 1981, Tauber 
1971 ). Neste trinn markeres i diagrammet av dateringene fra Holeheia og Skjeltorp, 
to for øvrig nokså forskjelligartede lokaliteter. Denne fasen må være samtidig med 
den eldre delen av mellomneolittisk tid i Syd-Skandinavia. Deretter følger Auve, 
hvorfra de fleste dateringene ligger i nærheten av overgangen mellom eldre og yngre 
mellomneolittisk tid i Syd-Skandinavia. En klarere samtidighet med stridsøkskultu
rene er til stede i funnet fra Slettabø, lag Il, som også tydelig markerer overgangen til 
senneolittisk tid (Ruglandboplassen). 

De fleste dateringene fra Auve tyder altså på at boplassen var i bruk før og 
omkring overgangen mellom traktbegerkultur og enkeltgravskultur i Danmark, eller 
omtrent samtidig med den eldre fasen av gropkeramisk kultur i Sverige og Danmark. 
Det skal imidlertid ikke stikkes under en stol at 14C-dateringene fra Auve ikke uten 
videre kan sies å samstemme med alle de dateringene som foreligger fra lignende, 
sydskandinaviske funn. Fra en boplass med tilsynelatende temmelig tidlig materiale 
av gropkeramisk preg på Kainsbakke i nærheten av Grenå på Djursland foreligger 
det dateringer til4180±65 og 4150±80 år før nåtid (Rasmussen og Boas 1982), altså 
til dels opp imot et par hundre år yngre enn dateringene fra Auve. Det er imidlertid 
mange ting i oldsaksmaterialet soni tyder på at Auve og Kainsbakke er noenlunde 
samtidige, ja, kanskje også at Auve har sitt tyngdepunkt noe senere, og det kan 
derfor tenkes at 14C-dateringene fra Auve er noe for gamle. Det kan i tilfelle skyldes 
nettopp det forhold at de er foretatt på trekull, mens dateringene fra Kainsbakke er 
foretatt på skjell. 

I alle fall, så er funnene fra Auve stort sett av det slag som det er vanlig å utstyre 
med etiketten «gropkeramisk kultur». Her finnes hele registeret av tangepiler av 
flint, fra A-D, samt de sylindriske flekkeblokkene som etter alt å dømme er 
restprodukter etter produksjonen av disse pilespissene. Videre finnes det skiferpiler 
og andre redskaper av skifer, og, fremfor alt, her finnes keramikk av umiskjennelig 
gropkeramisk type. 
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Det mangler ennå meget på at keramikkfunnene fra Auve er gjennomgått godt nok 
at at det kan redegjøres fullstendig for dem, men noen antydninger går det an å gi. 

Hvor mange kar som er representert i de anslagsvis 30 tusen skårene, er ikke godt å 
si. Det har ikke lyktes å rekonstruere noe kar fullstendig, men arbeidet med å 
rekonstruere karene har allikevel gitt en del ny kunnskap om den norske 
steinalder keramikkens utseende. 

Karenes størrelse har variert fra små kopper som har rommet et par desiliter, til 
store kar som kan ha hatt rommål på 5-6 liter. Disse ser ut til i en del tilfeller å ha hatt 
en form som minner om kar fra svenske gropkeramiske boplasser, med ganske vid 
munning, innsvingt hals, mer eller mindre markert skulder, og en dyp buk med 
tilnærmet spiss bunn (sml. f.eks. Bagge og Kjellmark 1939, pl. 30). De aller fleste 
karene var nok dekorert, og da særlig på den øverste delen. Dekoren på noen av disse 
store karene er utført som groper i vannrette rekker eller i tilsynelatende mer 
uregelmessige mønstre (fig. 6); på andre kar er det snorstempelet som har vært brukt 

Fig. 6. Keramikk dekorert med groper (samme kar som i fig. 2). Foto: Eirik Irgens Johnsen. 
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Fig. 7. Keramikk dekorert med innstemplede snorstempellinjer i kryss. Foto: Eirik Irgens 
Johnsen. 

Fig. 8. Snorstempeldekorert keramikk av den svensk-norske stridsøkskulturens type. Foto: 
Eirik Irgens Johnsen. 
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- en snor tvunnet omkring en kjerne - til å lage mønstre i en kombinasjon av 
vannrette linjer og kryssende skrå linjer som danner et rutemønster (fig. 7). 

Det finnes også skår av typiske bolleformede kar, slike som er vanlige i funnene fra 
den svensk-norske stridsøkskulturens graver (fig. 8), og med karakteristisk dekor i 
form av vinkellinjer i kombinasjon med loddrette streker, alt utført i snorstempel og 
i ett og alt tilsvarende Malmers gruppe J (Malmer 1962: 29). 

Av andre former kan nevnes dobbeltkoniske kar med dekor i snorstempel -
kryssende linjer som på enkelte av de store, spissbunnede karene. 

Andre karformer kan vel ikke sies å være identifisert med sikkerhet ennå, men 
derimot kan vi på mindre karfragmenter se en hel hærskare av forskjellige former for 
dekor i tillegg til dem som allerede er nevnt. Blant annet finnes det eksempler på 
stempeldekor utført med forskjellige slags knokler, på fingerinntrykk og vulster. De 
gropene som allerede er nevnt, kan være laget med mange forskjellige slags 
redskaper, de to vanligste er pinner som har gitt sylindriske groper, og sneglehus 
som. har gitt groper med en karakteristisk konisk form. 

I dette keramiske materialet er det to forbindelseslinjer til andre funnmiljøer i 
Norden som peker seg klart ut. Det er dels likheten med funn fra svenske og danske 
gropkeramiske boplasser som Siretorp, Fagervik og Kainsbakke, og dels funnene av 
keramikk av den svensk-norske stridsøkskulturens former. Selv om keramikkpro
duksjonen i Norge i steinalderen var stor nok til å utvikle sine egne former og 
mønstre, og det er det meget som tyder på var tilfelle, så er det allikevel såvidt store 
likheter til stede med svensk mellomneolittisk keramikk at det ikke kan være tvil om 
at det eksisterte en form for samband mellom Oslofjordområdet og resten av Syd- og 
Mellom-Skandinavia i mellomneolittisk tid, hvilket vi altså har fått en ny bekreftelse 
på i funnene fra Auve. Sammen med funnene fra andre, tilsvarende sydnorske 
boplasser viser de at disse forbindelsene godt kan ha vært temmelig nære. 

I tillegg til å gi en pekepinn om forbindelseslinjene til andre strøk av Norden, er 
keramikken også det beste middelet vi har til å etterspore en utvikling av bosetningen 
på Auve over tid. Som alltid i arkeologien er keramikken også her det funnmaterialet 
som har vært mest følsomt for endringer i tekniske og estetiske skikker. Studiene av 
disse forholdene i materialet fra Auve er bare så vidt kommet i gang ennå, så jeg kan 
her bare komme inn på noen ganske enkle iakttagelser, som kanskje kan være egnet 
til å nære en viss optimiske angående hvilke resultater som kan ventes. 

Hvis det er slik, som jeg har antydet, at det omtrent metertykke kulturlaget på 
Auve er dannet i løpet av bosetningstiden, så må man vente at de eldste funnene 
ligger dypest i kulturlaget og de yngste øverst. Dette kan synes selvsagt, men det 
behøvde ikke være tilfelle, hvis hovedårsaken til at funnene ble gjort såvidt dypt som 
tilfellet for manges vedkommende var, er at de er blitt gravet ned i sanden til 
forskjellige tidspunkter. 

Av følgende tabell skulle det fremgå i hvilke gjennomsnittlige dybder fire av de 
mest karakteristiske formene for keramikkdekor er funnet på boplassen. 
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STANDARD ANTALL 
AVVIK ENHETER DEKOR TYPE GJ.SN.DYBDE 

snorstempel 2414,7 cm o.h. 18,6 cm 915 
koniske groper 2413,6 cm o.h. 18,4 cm 216 
sylindriske groper 2411,2 cm o.h. 15,1 cm 69 
ekte snor 2400,6 cm o.h. 19,9 cm 6 

Uttrykket «antall enheter» som er brukt her, kan trenge en opplysende kommentar. 
I samme utgravningsenhet, det vil vanligvis si i funnene fra ett bestemt 10 cm-lag i en 
bestemt kvadratmeterrute, er skår som etter alt å dømme stammer fra samme kar, 
slått sammen til en enhet. Det samlede antall skår som er tatt med i denne 
undersøkelsen (anslagsvis 99 prosent av all den dekorerte keramikken vi har funnet), 
er derfor en god del høyere enn tallene i tabellen. 

Til tolkningen av tabellens tall må det jo først sies at de tendenser den eventuelt 
uttrykker, ikke på noen måte er sterke. Tvert i mot kan man nok si at de tre øverste 
dekorkategoriene i all hovedsak ser ut til å være funnet like dypt. Det er bare det, at 
når det først skulle være en forskjell, om enn aldri så liten, så kan det vanskelig 
tenkes å være tilfeldig at den er av den art som tilfellet faktisk er. Rekkefølgen 
sylindriske groper-koniske groper-snorstempel er jo den samme som er observert i 
de gropkeramiske funnene fra J onstorpboplassene i Skåne (Malmer 1969). De få 
skårene som er dekorert med ekte snor må da representere et eldre stadium, som jo 
stemmer bra med hva man ville vente. Disse resultatene er i alle fall en oppmuntring 
til å fortsette arbeidet med å utrede utviklingen av keramikkformene i Syd-Norge i 
yngre steinalder. 

Fig. 9. Knapp, perler og ubearbeidede stykker av rav. 

58 



S~W.Jt.~ jORDS
~jORDe·-\ 

N 

+ 
Strandlinje 20m o.h. 

Ekvidistanse 10m 

() 

o 

EØ82 

Fig. 10. Kart over den ytre delen av Vesterøya med 20m-koten markert for å antyde forløpet 
av strandlinjen omkring mellomneolittisk tid. 



l 

~ 
~ 

"' .. 

~ 

~ 

-
-
"' 

:: 
.. 

l 

~ \ c' 

4 

~ 
"' 

Fig. 11. Noen flintredskaper fra Au ve. Ø. t.v. tangespisser av type A og B, i midten t.v. 
tangespisser av type C og D, u. t.v. bor og skrapere; ø. t.h. stykker ay slipte flintøkser, u. t.h. 
skiferredskaper. 



Forbindelser med andre områder viser seg ellers også i andre funn enn 
keramikken. De funn vi har av ravsaker (fig. 9) kan nevnes her, og er med på å vise at 
det eksisterte forbindelser også til den andre siden av Skagerak. Mest talende er en 
linseformet knapp med det V -formede fastsyingshullet som er så karakteristisk for 
sene mellomneolittiske funn i større eller mindre grad preget av klokkebegerkultu
rens tradisjoner (Lom borg 1973: 93) (fig. 9, ø. t.v). 

En annen importvare til Norge i yngre steinalder var flintøkser. Denne importen 
må ha vært nokså stor, og funn av slipte økser av flint er derfor også av de ting som 
viser at det eksisterte forbindelser med andre strøk av Norden. 

De importerte øksene gjorde nytte for seg på mange måter- som arbeidsredskaper 
og kultgjenstander, prestisjevåpen og statussymboler. Og, som vi ser det på de fleste 
boplassene fra den tiden langs kystene i Syd-Norge, som råmateriale til småredska
per. Fra Auve har vi flere hundre stykker flint som kan sees å stamme fra slipte 
flintøkser, de fleste ganske små. I et par tilfeller er fragmentene såvidt store at vi kan 
se at det dreier seg om tykknakkede økser. Flere av de stykkene vi har, er klart 
utformede redskaper, f.eks. tangepiler. 

Steinredskapene fra Auve er ennå ikke gjennomgått i en grad som gjør det mulig å 
presentere noen statistikk over antallet av de forskjellige typene. I alminnelighet kan 
det sies at flintteknologien er den vanlige på gropkeramiske og lignende fangstbo
plasser ved kysten av Kattegat og Skagerak (fig. 11 ). Det vil si at det er mange 
flekkeredskaper; flekkepiler (tangepiler), skrapere og bor er særlig vanlige. 
Fragmentene av tykknakkede flintøkser er allerede nevnt. Pilespisser av skifer ser 
også ut til å ha vært ganske vanlige på denne boplassen, iallfall etter østnorsk 
målestokk. Såkalte pileskaftglattere av pimpstein har vi flere av. Slipesteiner til 
sliping av økser (må vi tro) finnes også. 

Hva som var næringsgrunnlaget på Auveboplassen, får man et inntrykk av allerede 
ved å studere boplassens beliggenhet i landskapet (fig. 10). Ved å sammenholde 
boplassens kjente alder med det diagram over landhevningen i Søndre Vestfold som 
er utarbeidet av Kari Henningsmoen (Henningsmoen 1979), ser man at boplassen i 
mellomneolittisk tid lå like i stranden. Av kartet ser vi at boplassen lå på 
nord vestsiden av et lavt eid, med adgang til sjøen først og fremst i nordvest, men i og 
for seg også i sydvest og sydøst. V esterøya, som i dag er en halvøy, var den gang delt 
opp i mange øyer av forskjellig størrelse. Boplassen lå på den største av disse, men 
lengre syd var det stort sett bare småøyer og holmer, en skjærgård. Og like utenfor 
lå, da som nå, Ytre Oslofjord og Skagerak. Det kan altså se ut til at nærheten til 
kysten og havet var viktig for dem som slo seg ned på Auve for fem tusen år siden. 
Og det er et inntrykk som fullt og helt bekreftes av de mange fragmenter av dyrebein 
som er funnet på boplassen, og som er blitt bestemt ved Zoologisk museum i Bergen. 
Av i alt 29 332 fragmenter, funnet i løpet av årene 1976-82, har 2349, eller 8,0 
prosent, kunnet bestemmes. Artsfordelingen mellom disse er slik: 
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PATTEDYR ANTALL ANDEL 

Husdyr 
storfe (Bos taurus) 8 0,3% 
sau/geit (Ovis aries/capra hircus) 23 1,0% 
svin (Sus scrofa) 6 0,3% 
hund (Canis familiaris) 12 0,5% 

Ville pattedyr 
hare (Lepus timidus) 11 0,5% 
bever (Castor Hber) 186 7,9% 
smågnagere (rodentia) 2 0,1% 
oter (Lutra lutra) 532 22,6% 
ilder? (Mustela putorius?) l 0,0% 
hjort (Cervus elaphus) 4 

0,6% 
partåede klovdyr (artiodactyla) lO 

steinkobbe (Phoca vitulina) 20 0,9% 
sel (Phocidae) 867 36,9% 
nise (Phocoena phocoena) 247 10,5% 
kvitskjeving/kvitnos (Lagenorhyncus arctoslalbirostris) 16 0,7% 
hval (Cetacea) 123 5,2% 

FUGLER 
stokkand (Anas plathyrynchos) 28 1,2% 
sjøorre (Melanitta fusca) 2 

0,2% 
sjøorre/svartand (Melanitta fuscalnigra) 3 
krikkand (An as crecca) 6 0,3% 
ærfugl (Somateria mollisima) 1 0,0% 
siland (Mergus serrator) lg 0,8% 
andefugler (Anseriformes) 25 1,1% 
vadefugler ( Charadriformes) l 0,0% 
lomvi (Uria aalge) 2 0,1% 
lomvi/ alke (U ria a alge/ Ale a torda) 32 1,4% 
alkefugler (Alcidae) l 0,0% 
teist (Cepphus grylle) 13 0,6% 
spurvefugler (Passeriformes) 2 0,1% 

FISKER 
ørret (Salmo trutta) 9 0,4% 
torsk (Gadus morhua) 51 2,2% 
hyse (Melanogrammus aegleHnus) 66 2,8% 
abbor (Perca fluviatilis) 11 0,5% 
berggylt (Labrus berggylta) 2 0,1% 
makrell (Scomber scombrus) 6 0,3% 
tykkleppet multe (Chelon labrosus) 1 0,0% 
flyndrefisk (Pleuronectides) l 0,0% 
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Tabellen viser tydelig hvordan arter som er knyttet til havet på en eller annen 
måte, dominerer; til sammen utgjør de langt over halvparten av materialet. Det er jo 
nettopp hva man ville vente ved en kystboplass, og det er heller ikke noe egentlig 
overraskende i at arter som formodentlig skal oppfattes som pelsdyr, dominerer 
blant de terrestriske artene. Oter og bever utgjør til sammen nesten en tredjedel av 
alle bestemmelsene. Større landvilt er også representert, men bare i liten grad. Alt i 
alt ser det derfor nærmest ut til at jakten på sjøpattedyr og pelsdyr var viktigst for 
folkene på Auveboplassen, og formodentlig hovedgrunnen til at nettopp dette stedet 
ble tatt i bruk. Beinmaterialet er ennå ikke ferdig analysert, og det er for tidlig å 
uttale seg om de mange kulturhistoriske spørsmål det kan være fristende å ta opp i 
denne forbindelse. Spørsmålet om hvilke fangstsesonger som kan sies å være 
representert i materialet er ett av dem; rent umiddelbart kan man få det inntrykk at 
de fleste årstider er med. For øvrig er det jo all grunn til å merke seg at husdyr også er 
til stede i materialet; riktignok ikke i så stor grad at det synes nødvendig å anta at de 
faktisk holdt husdyr på Auve i mellomneolittisk tid - fragmentene kan stamme fra 
medbrakte matvarer, eller for den saks skyld godt være minner om jakt på husdyr 
som ble holdt et eller annet sted i nærheten! 

Når vi har så mange funn av beinfragmenter, skulle man kanskje vente at vi hadde 
funnet en hel serie redskaper av bein. Det er imidlertid ikke tilfelle; det vi har, er et 
par spisser som må oppfattes som fragmenter av redskaper av for øvrig ukjent form, 
et stykke som vel er en bit av en fiskekrok, og et utvilsomt fragment av en enradet 
harpun. 

Hva slags boplass? 
Funnene av oldsaker, av beinrester og av stein i kulturlaget er alt sammen rester av 
den samme virkelighet, resultater av det samme sett av virksomheter på boplassen. 
Om disse virksomhetenes art vet vi i utgangspunktet bare at de har omfattet 
deponering av de funn vi har gjort. Men for å forstå hva slags boplass det egentlig var 
på Auve i mellomneolittisk tid, må man jo forsøke å komme litt videre enn som så. 
Den første ideen som melder seg, er at det er deponering av avfall som har foregått. 
Det aller meste av det vi har funnet, er jo slikt som lettest kan oppfattes som avfall
potteskår, flintavslag, beinrester osv. Det er imidlertid et ubesvart spørsmål om 
denne avfallsdeponeringen har skjedd bevisst eller ubevisst, så å si, det vil si om 
området først og fremst var en avfallsplass, eller om avfallet ble deponert som en 
slags bivirkning av andre virksomheter, for eksempel opphold over en viss tid. 
Strekker man brukstiden ut over en periode på flere hundre eller endog tusen år, er 
det ikke vanskelig å forestille seg at de funnene vi har gjort, mange som de er, 
allikevel ikke er flere enn at de kan ha vært deponert i forbindelse med at området ble 
brukt til ett eller flere formål. Formålene kan ha vært mange - beboelse, utrustning 
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av fangstekspedisjoner, håndtering av fangstutbyttet, produksjon av steinredskaper 
og annet for umiddelbart eller fremtidig konsum, politisk, judisiell og religiøs 
virksomhet og sikkert flere enda. 

På det tidlige stadium studiene av materialet fra utgravningene på Auve ennå 
befinner seg, er det nok ikke tilrådelig å ytre seg for sterkt om såvidt vanskelig 
gripbare emner som disse. Vi får se hva de nærmeste årenes videre studier kan gi av 
grunnlag for klarere utsagn om kulturforholdene på Auve, og dermed ved kystene i 
Vestfold og Ytre Oslofjord ellers, og kanskje i enda videre sammenhenger. 

Summary 

Some Impressions from a Middle Neolitbic Coastal Settlement Si te in Vestfold 
The excavations of the Middle N eolithic settlement si te at Au ve in Sandefjord, 
Vestfold, so far cover the period 1979-82. The conditions of preservation were good, 
and the number of finds great. As a result, the excavation proved difficult as well as 
challenging. As we began to gain a hetter understanding of the conditions at this site, 
we had to change our working routine a number of times. Thus, in this way this 
excavation has demonstrated the importance of a flexible scheme of work, which 
allows for changes in routine during comprehensive excavations. 

Most of the finds are of types generally assumed to belong to the Pitted-Ware 
culture. The finds include approximately 70,000 pieces of flint, such as tanged 
points, scrapers and other small tools. Some of these were made from flakes chipped 
off polished axes. Further, there were about 30,000 pottery sherds, many of them 
decorated with pits, cord impressions etc. The finds also include objects made from 
slate, quartzite, pumice, amber and bone. There were nearly 30,000 bone fragments 
in all. Of these, 8% could be determined, and the biggest groups among them 
represent marine mammals, fur-bearing animals, fish and birds, but domestic 
animals ( cattle, sheep/ goats and dogs) are als o represented. Secure C-14 dates span 
from 4380±200 B.P. to 4150±200 B.P. Some rather less secure contexts have 
yielded more recent dates. The material used for analysis was charcoal, and it is 
possible that the dates are somewhat too high. 

Similar finds are known from central and southern Sweden, Denmark and 
southern Norway. 
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Erling (I) og Øystein Joh ansen (Il) 

Bronsefunnene fra Vansjø 

I. Funnhistorien 

hvori opptrer en unik bronsefinner, en vanlig arkeolog og en telefonstemme samt en hare og 
hunden «Cora». 

«Ingen vet hvor haren hopper», sier et gammelt ord som stadig har sin gyldighet i 
denne tilfeldighetenes verden. Det er få som tør benekte det, og aller minst 
arkeologen som kanskje mer enn noen annen vet hva slumpen betyr for en heldig dag 
og et heldig funn. Og haren selv, hva mener så den? Jeg vet ikke, men jeg skal nå 
fortelle om et eksemplar av arten som øyensynlig visste hvor den skulle hoppe. 
Skjønt alt til sin tid, for til tross for at vår gode hare nå har hjulpet oss vel i vei, må 
den likevel vente noen setninger før vi slipper den løs og bivåner dens storhet og fall 
som arkeologisk stifinner. 

I begynnelsen var det altså ingen hare, bare en telefon og en velkjent vennestemme 
som var mer spørrende enn vanlig. En høstdag i 1968. 

- Du har jo greie på gamle bronser du, Erling, har du ikke? 
Ja og jo, arkeologen visste ikke riktig hva han skulle svare, det kom jo an på hva 

det var osv., osv. 
-Hvordan ser de ut? 
-Det er to irrgrønne kasseroller med lave hanker. 
Arkeologen merket spenningen steg, kunne det være mulig at . . . 
- Kan du se tegn til dekor på dem? 
-Hva skal jeg si, jo det er noe som er risset inn i bronsen, noen merkelige spiraler 

og andre krummelurer og så har de et flatt rart gitter ved munningen. 
Arkeologens arkeologiske hjerte slo et ekstra slag, ingen forklaring kunne være 

bedre, intet bilde tydligere. Jovisst var det mulig at ... Det var to hengekar fra 
bronsealderen. Han tenkte først på Skriftens ord om den salige glede ved å tro uten å 
se og kjente hvordan funngleden erobret sinnet enda bronsene lå milevis unna, men 
så skjedde det som alltid skjer en slik feststund, det kom en svart tanke snikende, 
tanken på stålsterke maskiner og raserte fornminner som idelig formørker 
arkeologens tilværelse. 

-Hvor har du funnet dem? 
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- På loftet her hos en fetter av meg, de har ligger der i førti år og vel så det. 
På loftet, førti år, da var det kanskje ikke så galt likevel! 
- Men han da - hvor har han funnet dem? 
- På en holme i Vansjø, sier han. Han fant forresten en ting til hører jeg, noe som 

lignet en sukkerkopp med stett, bare at den er i Gøteborg nå. Vil du ha den, skal han 
reise og hente den. 

En «sukkerkopp med stett», gode makter - en kupa også! Arkeologen lot det 
vanskelige ordet passere unevnt, han bare røper nå i forbifarten at det går tilbake på 
latinsk cupa, her med betydningen kuppelformet gjenstand og henviser leseren til s. 
86 hvor nestemann vil fortelle mer om dette. For en lykkedag, tenkte arkeologen, 
men likevel- de førti år på loftet var jo et tankekors for noen hver. Hva hadde ikke 
han og hans kolleger skrevet om bronser i alle disse år, tegnet karter og laget tabeller, 
summert sine funn og sagt: så mange har vi- og så lå det tre sjeldne bronser på et loft 
i nabolaget og trosset alle deres beregninger. Akk, heller ikke arkeologens kart 
stemmer alltid overens med terrenget. Nei det er som gamle professor W orsaae 
trodde, sa arkeologen til seg selv, det ligger flere oldsaker i mørke gjemmer enn folk 
vet, og svaret lå ham derfor på tungen da telefonstemmen spurte om han virkelig 
mente det var forngamle kasseroller som lå sånn henslengt på loftet. 

-Kjære venn, det finnes flere oldsaker på norske loft enn noen aner. 

Vansjø er den vestligste sjøen i den lange rekken med Ra-demte vassdrag i Østfold. 
Navnet har slett ikke noe med vann å gjøre, selv om Norges geografiske oppmåling 
skriver Vannsjø aldri så mye, ei heller med det ukoselige prefikset van- som alltid 
vanærer sine påhengte naboer hvor man enn finner det. Salig biskop Jens Nilssøn 
som f6r her titt og ofte på 1500-tallet, mener riktignok at det nettopp er dette van vi 
har for oss fordi sjøen er «saa van oc ond at finde», men det får ikke hjelpe, navnet 
har i virkeligheten en helt annen og mer tillitvekkende bakgrunn. Så sant jeg har rett, 
er det Y nglingesagaens V arna hvor som vi husker kong Skjold hørte hjemme, som 
går igjen i navnet - selv om betydningen kanskje ikke blir enklere å forklare av 
den grunn. Noen mener at det rett og slett er begrepet «vern» det er tale om, jeg vet 
ikke, jeg vet bare at Vansjø langtfra er noen vansjø som biskopen trodde, men en 
lykkesjø full av tilliggende herligheter, for ettersom Raet er ansvarlig for farskapet, 
har Vansjø fått all naturens gunst. Vis meg en sjø som er rikere på holmer og skjær, 
rikere på brede bukter og trangsnodde kiler. Vår brave biskop mente endog at den 
hadde like mange holmer som «der ere dage i aarit», skjønt det er vel en biskoppelig 
overdrivelse vil jeg tro. Det får være med dette som det vil, det som er viktig for oss, 
er hva det forteller om mangfoldigheten i Vansjø-naturen. Vi aner at sjøen har tusen 
fordekte gjemmesteder som man kan betro sitt offer og skjule sine skatter. Her ligger 
kanskje halve svaret på de nærmeste spørsmål våre bronser reiser, men de neste 
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Fig. 1. Vansjø med Østenrødøya der bronsene ble funnet (svart trekant). «Øya» er bare en 
drøy kilometer lang, og egentlig ikke noe mer enn en holme. Den ligger som man ser øst i 
sjøen, en kilometer ute i Storefjorden som dette partiet heter. 

undrende hvorfor fordrer at vi ser på selve funnplassen, og det er da bare en ting å 
gjøre: vi reiser til Vansjø! 

Vansjø lokker alltid arkeologen. Så snart han har lagt E6 bak seg og står ved 
stranda, blir han liksom mer arkeolog på noe vis, synet av det første vesle vannspeilet 
og vissheten om at det finnes nye og atter nye vannflak bak hvor eneste odde, løfter 
sinnet og gir sjøen en eggende dåm av urgammel historie. Arkeologen har vært her 
om og om igjen, og føler samme spenning hver gang. Det er imidlertid ikke bare 
øyenslysten som fanger ham, men kanskje enda mer hva sjøen legger for øyet av 
arkeologiske visjoner. For det er det underlige med Vansjø, det arkeologen står og 
ser i denne time, så stenalderøyet for fem-seks tusen år siden- de samme holmer og 
skjær, de samme strender og samme vannblink bare at sjøen den gang var en del av 
havet. Andre steder må arkeologen lete seg fram på tørre landet for å finne spor etter 
datidens strandlinjer, her kan han se dem, ja høre dem, skjønt de nå ligger 25 meter 
over våre egne saltvannsstrender. Forunderlige Vansjø. I det ærend vi har i dag får 
sjøen imidlertid en ny dimensjon, nå er det bronsealderen det gjelder. 

Vi er tre mann i en båt. Den trauste skattefinner, telefonstemmen og arkeologen 
og ikke å forglemme bronsene som ankom i brunt innpakningspapir sammen med 
«sukkerkoppen» som var hentet i Gøteborg som lovet var. Et ord er et ord for disse 
menn! Vi drar ut fra Råde-landet og setter samme kurs som biskopen, men Vansjø er 
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stor, nesten 40 km2 sier de som har greie på det, så vi har god tid til å beundre 
bronsene, banke på godset og lytte til støpetonen, følge spiralene med fingrene og 
lovprise forsynet som gav oss disse vakre ting i hendene. Kupaen klinger klarest -
den har jo klokkeform - og klokkeklangen går ut over Vansjø og lager en stakket 
stund litt bronsealder rundt oss. 

Det største karet er godt og vel21 cm vidt, det andre et par cm mindre og kupaen 
bare 11,9 cm vid (for nærmere beskrivelse se nedf. s. 79). Vi veier dem prøvende i 
hånden og gjetter: en og en halv kilo (egentlig 1470 g). Det er altså ingen stor skatt 
etter mål og vekt vi har fått ombord, og det er heller ikke derfor vi behandler 
bronsene så respektfullt som vi gjør. Deres storhet er av arkeologisk gehalt, og den 
veier tungt i neven. Ingen av dem later til å ha vært noe særlig brukt, i hvert fall ikke 
slik at det har satt spor etter seg. De er hva vi kan kalle håndslitte, og bare utvendig, 
hver og en av innsidene er like urørte som de var sin første dag. Vi ser tydelig 
metallstablene som holdt støpekjernen på plass og man har ikke engang forsøkt å 
fjerne de skarpe gradene etter støpingen. Dette går også igjen i mange andre funn av 
denne typen, og man spør seg uvilkårlig: hvorfor er det tilsynelatende så mange nye 
bronser folk har tatt med seg og gjemt? Er det bare en tilfeldighet, eller ligger det en 
dypere tanke bak, er det kanskje et uttrykk for at beslutningen og selve handlingen, 
ja la oss like godt si «offeret» derved ble riktigere og større? Kanskje- ingen vet. 

Reisen er lang, så vi korter tiden også med å lytte til funnhistorien og de underlige 
tildragelser som bragte bronsene i dagen og opp på mørkeloftet. Dette bringer oss 
tilbake til en sen høstdag i 1926 da Søren Selenius som er hovedpersonen i hendelsene 
(vi har etter en del parlamentering fått lov å røpe hans navn), hans bror og den 
firbente følgesvennen «Cora» var på harejakt i Vansjø. De kom skøyteveien på 
blanke isen og gikk i land på Østenrødøya øst i sjøen. Det høres så gjevt ut dette med 
-øya, i virkeligheten er det bare en holme litt større enn en god kilometer, men det 
finnes også mindre holmer her som er beæret med øynavn, så la gå med det. Øya er 
ellers bra nok den, full av viker og bukter, bratte koller og stor skog. 

De slapp «Cora» bortunder den østre stranda og hun fikk straks sikker los. 
Skuddet som falt traff imidlertid ikke så godt som det skulle, og den stakkels hare 
stakk opp i nærmeste ur og «gikk i berg» som jegeren sier, mens «Cora» ble stående 
utenfor og skjelle. På dette punktet av jakten er mennesket gjerne flinkere enn 
hunden, Selenius la seg ned og trakk haren fram etter hasene, og dermed var dens 
rolle i historien raskt fullbragt. Et kort og sørgelig gjestespill var det, men når sant 
skal sies bør den - som vi allerede har gitt uttrykk for - ha brorparten av æren for at 
jakten bli så vellykket som den ble. Den andre delen tilfaller helt og holdent Selenius, 
uten ham lå ikke bronsene på museets bord. Men la oss heller høre hans egne ord. 

- Du skjønner haran satt så langt inne at jeg måtte legge meg litt på skrå for å nå'n, 
du rekker litt lenger på den måten, vet du. Men så skjedde det noe som jeg stussa 
over, for i det jeg skulle dra ut haran støtte jeg også på en annen ting der inne mellom 
stenanene. Det kan'te være sten det au, tenkte jeg, og med det samme haran var vel 

69 



bevart, stakk jeg armen inn igjen. Og jamen fikk jeg rett, jeg kjente to rundinger av 
jern eller hva det var, og da jeg hadde karra en stund skjønte jeg at det måtte være et 
par kasseroller og enda en gjenstand som jeg ikke begrep noe av. Først tenkte jeg at 
det var et eller annet skrammel som unger hadde gjemt, men så oppdaget jeg at 
kasserollene hadde et merkelig gitter, det har jeg aldri sett før, og da begynte jeg å 
grunne på om døm var fra gamle dager likevel. Jeg prøvde å få døm fram, men tælan 
ville ikke sleppe taket, for jorda rakk døm helt til kraven. Jeg kunne jo tatt og brekt 
døm løs med makt, men jeg lot det være, for som jeg sa til bror min, døm går vel bare 
istykker, jeg merka jo hvor skjøre døm var, så jeg tetta åpningen med litt mose og 
dro hjem igjen med haran. Men du vet jeg glømte døm ikke! Så fort våren kom fikk 
jeg med meg et minebor og reiste hit ut på ny, og da tok jeg døm ut så lett som bare 
det, jeg behøvde ikke å bruke boret i det hele tatt. Kasserollene sto ved siden av 
hverandre, «sukkerkoppen» lå bak. Vi spekulerte veldig på alt dette hjemme, noen sa 
det og andre det og ingen visste noe som helst, så til slutt bar jeg bronsene opp på 
loftet ... 

Jeg vedgår gjerne at det var haren og «Cora» som viste Selenius vei og førte ham 
dit hvor slumpehellet ventet, men det som skjedde forteller også at slumpen sannelig 
traff rette mann. Aldri har jeg hørt om slik antikvarisk ærefrykt og tålmodighet, jeg 
sier med vilje antikvarisk, for det var i øyeblikket den eneste målestokk han hadde 
for hånden da spørsmålet om alder og år i neste nu dukket opp. Og at han- selv med 
denne vage forestillingen om funnets verdi - behandlet det så respektfullt som han 
gjorde, gjør Selenius' bedrift på Østenrødøya enda større. 

Men nå er vi selv på øya. Vi fortøyer båten ved den østre strandbukta og går 
forventningsfulle fra borde. Sivet står gul med hvite rimdusker og lager et 
fullkomment bilde av den berømmelige dag da Selenius var her sist. Ura ligger der 
den skal, men så stor den er, mye større enn arkeologen hadde forestilt seg, sikkert 
over hundre meter lang og full av små innsmett og hulrom alle vegne. Vil Selenius 
finne den rette plassen i dette virvar av mosegrodde gjemmesteder? Arkeologen 
tenker sitt, og Selenius også for han skotter bort på det tette gransnaret som dekker 
en god del av ura. Men Selenius tviler ikke, han vet hva han skal se etter, vet hvordan 
det rette bildet skal være. 

-Får jeg bare øye på den store stenen jeg har snakket om, så er vi der. 
Det var som å høre en glad skattegjemmer fra forne dager, skatten skulle ikke bare 

skjules, den skulle også gjenfinnes når tiden var inne. Den som bare hadde et 
kortsiktig mål å tenke på, kunne nøye seg med å ta med etter et stort tre eller en 
annen forgjengelig ting bare den var kjennspak nok, men den som så lenger fram 
måtte finne andre merker - en mørk fjellsprekk, en stor sten. Og selv den som kom 
med et guddommelig offer med evigheten for øye, så seg trolig om etter et sted som 
var den hellige handling verdig og riktig. «Den store stenen» er en slik naturgitt 
blikkfanger for sinnet og tanken, og vi møter den derfor om og om igjen i alskens 
religiøse og magiske forestillinger over den ganske jord. Og intet er mer naturlig enn 
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Fig. 2. Den vesle sivbukta øst for Østenrødøya spiller en viktig rolle i den aktuelle 
funnhistorien. Det var her «Cora» og harejegerne gikk i land den minneverdige dagen de fant 
bronsene, og senere i sin tur arkeologen. Dette er en naturlig landingsplass for alle som har 
kurs for denne side av øya, og kanskje også han eller hun som gjemte bronsene borte i skogen 
til venstre på bildet, la veien om disse svabergene. For selve funnplassen se kartet fig. 3, hvor 
man dessuten vil finne igjen bukta. Bildet her er tatt like ved O-punktet til målestaven på 
kartet. Foto: Kjell Bertheau Johannessen, Østfold fylkes billedarkiv. 

det, selv et moderne menneske blir ofte fanget av «den store stenen» og dens 
innebygde krefter, skjønt det blir med det, skal man frigjøre dem og temme dem må 
du ha vett og styrke som Odin og Hellig Olav, sier sagaen. 

Vi runder bukta og følger ura sørover. Stranda ligger bare et stenkast unna, men 
skogen stenger sjølyset ute og legger en annen stemning over dagen. Det er som det 
skal være, også vi er blitt annerledes på noe vis, de fjerne tusenårene rykker oss 
liksom nærmere for hvert skritt, vi venter bare på at «den store stenen» skal dukke 
opp og utløse spenningen. Men ura er taus. Den klynger seg fast til nakne fjellsiden 
og har ingen ting å fortelle, stenene blir riktignok splittet av berget her og der uten at 
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Fig. 3. Den østre del av Østenrødøya med bukta som vi så på det foregående bildet. Ura er 
skravert og funnstedet for bronsene markert med svart trekant. Oppe på toppen av berget bak 
ura ligger en utkastet gravrøys, som etter plasseringen å dømme sannsynligvis er fra 
bronsealderen den også (svart punkt). Kartgrunnlag: Økonomisk kartverk. 

det gjør noe fra eller tjl, det er likevel den som har makten her øst på øya. I vertikal 
forstand er den nok ti meter høy og vel så det, så den skrå overflaten får derfor enda 
noen meter i tillegg. Nederst ved foten er blokkene dekket av finere grusmasser. Her 
går det en gammel sti, nærmest bare et lettråkket Lir, og det er det vi følger. 
Arkeologen bruker stien fordi han tror han får et bedre oversyn på den måten, de 
andre skritter fra sten til sten og klemmer seg gjennom de åpningene som finnes i 
rundkampen. Hva tenker vi på - på «den store stenen», intet annet eksisterer for 
tanken. Arkeologen føler imidlertid tvilen kommer sigende på ham, for han ser ura 
tar slutt en liten bit lenger fremme. 
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Men så er timen inne. 
-Der er den, roper Selenius og peker, og både stemmen og handa er like sikre. 
Et forgjettet øyeblikk for oss alle. Arkeologen finner selv stenen i samme nu, den 



Fig. 4. Det vesle rommet som huset bronsene, ligger innunder en stor firkantet sten. Slik ser 
det ut i dag, men før bronsene ble fjernet, var åpningen nesten skjult av mold og mose. Den 
mektige dekkstenen skiller seg helt ut fra de andre blokkene i ura og lager et øyemerke som er 
lett å huske. Kanskje det er det som er grunnen til at man valgte å bruke nettopp denne plassen 
til gjemmested. Foto: Kjell Bertheau Johannessen, Østfold fylkes billedarkiv. 

ligger høyt oppe i ura. En tung kjempe er det, et landemerke for år og kommende 
slekter, og han skjønner umiddelbart at den som en gang har sett den og gjemt den i 
sitt minne, aldri vil glemme den, aldri miste den av syne. Aldri. N abostenene er nok 
kanskje like tunge og mektige, men det er den som lokker menneskeøyet, den som er 
«den store stenen». En sten for Martin A. Hansen, en sten som stenene i «Orm og 
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Tyr», det var han som skulle vært her og holdt i pennen. Arkeologen ser på den, går 
rundt den og hilser den med neven og vet så sikkert som noe: dette er stedet, her ville 
han selv ha gjemt bronsene! 

Selenius beretter og forklarer- der løp haren inn, der lå jeg og der sto «Cora» og 
skjelte. Arkeologen legger seg ned og strekker armene innunder sten taket, ikke for å 
finne flere bronser, han tenker bare å fange den fortryllelsen som ennå ligger urørt 
igjen. Man må tro på sine egne visjoner skal man leve som arkeolog! 

Molda som Selenius skrapte ut av stenhullet røper tydelig hva som skjedde og at vi 
er på rett plass. Ellers er det ikke noe å finne, jorda inneholder ikke engang en liten 
trekull-bit. Nei her er det ikke stort å gjøre for arkeologen. Men likevel- bare det å 
se et slikt gjemmested er en sjelden arkeologisk høytidsstund. Museenes protokoller 
forteller om og om igjen om bronser som er funnet i urer, mellom stener eller bare 
«ved en stor sten», og ingen vet som regel noe mer enn det som skrevet er, men her 
står arkeologen ved «den store stenen». Nærmere det forgangne mennesket er ingen 
gitt å komme, og arkeologen vet med seg selv at han neppe vil oppleve det en gang til. 

Alle ord som falt her for snart tre tusen år siden - sagt eller sunget - er borte og 
glemt for alltid, men tanken på dem som bar dem fram gjør dagen i dag annerledes 
enn andre dager. Det er rart, tenker arkeologen, ikke noe på dette stedet er laget av 
mennesker, men et fornminne er «den store stenen» like fullt. Det må sannelig inn på 
det økonomiske kartverket, sier han prosaisk og setter en rune-R på sin rette plass på 
Østenrødøya. 

Den neste timen går med til tegning og fotografering og andre arkeologiske 
gjøremål. Vi noterer at gjemmestedet er sydvendt, at det ligger tredve meter oppe i 
ura målt fra stien og mer enn dobbelt så langt fra sørenden av åsen. Hvorfor ble 
akkurat denne ura og denne plassen valgt til gjemmested, er det kanskje noe ved 
landskapet, noe ved terrenget som røper det? Arkeologen snur seg rundt og leter 
etter et naturgitt svar, men nei- det finnes ikke, i hvert fall ikke sett med nåtidsøyne. 
Han ser bare berg, ur og skog uten noen som helst egenart. Det eneste måtte være et 
tverrgående søkk i åsen ovenfor ura, men det ligger likevel for nær enden av 
høydedraget til at det kan ha vært brukt som gjennomgangsfar. Et riktig bortgjemt 
sted er det, visste vi ikke bedre, sier arkeologen, kunne en nesten tro at vi var langt 
inne i storskogen en plass· og ikke ute på en liten holme i Vansjø, og det er de andre 
enige i. Kanskje det nettopp er det som er hemmeligheten, de fleste som skal gjemme 
noe leter jo gjerne etter et punkt som ligger så skjult som mulig, og det gjelder i 
mange tilfelle sikkert også den som bærer fram et offer. 

Nei svaret er vel som vi allerede har vært inne på, «den store stenen», det er og blir 
den vi kommer tilbake til når tankene går slike veier. Den forklarer vel i hvertfall 
siste ledd i handlingen, utvelgelsen av selve åstedet i ura, men heller ikke mer, tanken 
bak de foregående skrittene forteller den ikke noe om. «Den store stenen» er likevel 
ingen kjempe, den er bare en snau meter høy og bortimot to meter lang, men den 
ruver godt i terrenget takket være sin firkantede, kubiske kropp, og den er derfor lett 
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Fig. 5. Funnstedet med stenene og bronsene i plan (A) og snitt (B. C). Plasseringen av 
hengekarene og kupaen og innslaget av løsmasser er tegnet etter bronsefinnerens anvisninger. 

75 



«å ta igjen», som man sier. Vi får nøye oss med dette, den psykologiske bakgrunn for 
hvorfor nettopp Østenrødøya og denne ura, forblir dermed en eggende gåte, og 
klarer vi noensinne å løse den, vil også andre gåter falle. 

Arkeologen får med ett en svimlende tanke, kanskje ura er blitt brukt flere ganger, 
kanskje det er mange bronser her! Akk- slike store tanker slår sjelden til, for den 
nøkterne minesøkeren har ikke en lyd til overs for arkeologen. Vi stikker den inn i 
alle de stenhull vi ser og er like spente hver gang, tenk om ... , men den er og forblir 
taus. Ja så var det bare den ene skatten, og noe annet var vel heller ikke å vente, 
trøster seg arkeologen. Han streifer i tanken også navnet på naboholmen som kalles 
«Gudøya», det lokker fantasien, men han får snart høre at det bare er et nyere navn 
for Mosserosøya, for i likhet med Østenrødøya har de fleste av holmene her navn 
etter den gården de tilhører, og arkeologen lar også sine navnetanker falle. 

Et annet og mer aktuelt tema er spørsmålet hvor den - eller de - som gjemte 
bronsene hørte hjemme. På Østenrødøya? Det er neppe trolig, bronsene avspeiler 
nok et langt rikere miljø enn Vansjø-holmene har kunnet gi grunnlag for. Vi fant 

Fig. 6. Den eller de som gjemte bronsene på Østenrødøya er trolig kommet fra en av de rike 
fornbygdene ved Raet - Rygge eller Råde - hvor alle de øvrige bronsefunl).ene fra 
Vansjø-området hører hjemme. De mange bronsealder-gravrøysene vi ser på kartet, har 
riktignok en sterk Vansjø-orientert spredning, men de forteller ikke om lokal bosetning. 
Skikken var at de skulle plasseres ved sjø og vann selv om de ble liggende aldri så langt unna 
der folk bodde. Raet er skravert, bronsefunn: svarte trekanter, gravrøyser: svarte punkter. 
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riktignok en ukjent gravrøys av bronsealder-type oppe på åstoppen ovenfor ura, 
men hverken den eller de andre røysene vi ser på kartet vårt, forteller noe om lokal 
bosetning, for røysene skulle ligge med utsikt til sjø og vann selv om de dermed korn 
aldri så langt fra hjernrnernarkene, ikke bare av estetiske hensyn, men trolig fordi 
gravskikken krevde det utifra den tanke at de døde skulle se og deres gravmæler selv 
bli sett- akkurat som gravhaugen ble plassert ved landeveien senere i jernalderen. Og 
alle som korn stiene på Raet og skulle videre nordover, måtte krysse Vansjø eller i 
hvert fall utløpet borte ved Oslofjorden. 

I stenalderens dager ser det ut til at man har funnet en overgang der hvor vi nå har 
E6, men etter alle røysene å dømme har man også tatt andre vannveier i bruk, veier 
som vi finner igjen om vi ser på plasseringen av bygdeborgene ved Vansjø, en av dem 
ligger endog like i nærheten av Østenrødøya ( «Slottsholrnen» ), eller for den saks 
skyld lytter til vår venn biskopens reisebeskrivelser fra dette farvannet. Så når alt 
kommer til alt har Vansjø kanskje vært mer beferdet enn man skulle tro, og det kan 
jo hende at også det har spilt en viss rolle for den eller de som rodde ut og gjemte sine 
bronser på Østenrødøya. 

Det stiller oss i alle fall over for et nytt spørsmål: hvor korn denne bronsefylte 
kanoen fra? Stakk den ut fra Råde-landet som vi gjorde, fra Rygge eller fra Våler på 
den andre siden Storefjorden? Igjen er svaret: ingen vet. Vansjø har glemt hva den 
visste, for ikke noe er så flyktig som en kjølvannsstripe. Eller skjedde det kanskje en 
dag da isen bar og gjorde alle veier landfaste. Atter en gang må vi si: vi vet ikke, for 
isveien er like troløs som vannet. Vi spør i stedet kartet om det kan sette oss på sporet 
som et kart bør, og det kan det, se bare hva det forteller om de andre bronsefunnene i 
Vansjø-ornrådet. De fører oss alle som ett til de fornrike bygdene sør for sjøen, til 
Raet og de utgamle gårdene i Råde og Rygge. Det er riktignok bare tale om 
enkeltfunn, så ingen kan måle seg med våre bronser fra Østenrødøya, men de er stort 
sett fra samme periode av bronsealderen, og et par av dem er tydeligvis blitt gjemt 
med forsett, så det er flere likheter til stede med tanken på Vansjøfunnene. 

Bronsene her inne fra fastlandet kommer egentlig fra hver sin Ra-gård, gårder med 
navn som Kalium, Bjølsen, Gipsen, Roer og Lundeby. Lytt til dem og se på de 
karakteristiske endelsene som går tilbake på eldgamle begreper for hjem og jord. Er 
noen av dem kanskje like gamle som bronsene selv? Kanskje - kanskje ikke, og 
dersom ikke navnene er det, så er i hvertfall bosetningen og gårdene - eller hvilke 
moderne begreper vi skal bruke - minst så gamle, ja trolig enda eldre, noe de 
arkeologiske kartene i «Rygge boka» gir et godt bilde av (E. Johansen 1957). 
Arkeologen er sikker på at mange vil nikke gjenkjennende til denne navnelisten, de 
vil huske den fordi den minner dem om gjeve funn og fortidsminner som går ende 
tilbake til stenalderen. Det er i virkeligheten noen av landets eldste urgårder som 
ligger her ved Raet. 

Hvis arkeologen skal gjette, og det må han jo, det er en del av hans hverdag, eller 
for å si det mer yrkesmessig- hvis han skal tolke de arkeologiske data som foreligger, 
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Fig. 7. Gårdbruker og harejeger Søren Selenius som fant bronsene en lykkedag høsten 1926, 
men som lot funn være funn og først hentet dem våren etterpå og deretter la dem til side for 42 
års glemsel på mørkeloftet. For en standhaftighet, for en tålmodighet! Nei, ingen har vel vist 
større sinnsro innfor synet av en flokk stengjemte bronser enn Selenius. Her klar for 
overlevering av et par av funnene i 1968. Foto: E. Johansen. 

våger han den påstanden at Vansjø-bronsene trolig er kommet fra en av disse 
gårdene. Ja, det er de! 

Er det folk som har gjemt sine dyrebare ting i frykt for andres hender, som bonden 
med gårdens sølv i nyere tid, eller er de blitt ofret for å glede sin gud og seg selv? 
Arkeologen tror mest på det siste, men overlater denne diskusjonen til nestemann. 

Når du går opp på Raet hender det at skogen viker til side og gir deg et glimt av 
blanke Vansjø nede i dypet foran Ra-vollen, og kanskje ser du også Østenrødøya ligge 
og friste øyet- i dag som en dag i oldtiden. Vi har selv gjort dagens gjerning ferdig og 
forlater øya mye rikere enn vi var da vi kom, våre tegninger, mål og beskrivelser er 
en god last å legge i båten. Bronsene har nok vært her for siste gang, men arkeologen 
vet han vil komme tilbake. Lykkelig er den som har funnet sin øy! 
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Il. Funnene - Datering og tolkning 

Norsk bronsealder konstitueres i første rekke av drøye 700 metallgjenstander. I 
tillegg kommer et stort antall flint- og stenredskaper samt en betydelig mengde 
helleristningsfelt. Det paradoksale med denne perioden i Norge, er at den har navnet 
efter en datagruppe det er funnet få eksemplarer av. Ikke minst blir dette 
anskueliggjort når man sammenligner dette forholdet med våre naboland Sverige og 
Danmark. Dette fordrer at ethvert bronsefunn fra vår eldste metalltid bør behandles i 
en mer omfattende analyse enn den rent deskriptive fortegnelsen som blir gitt i 
museenes inventarkatalog og i tilvekstpubliseringen. Dette er en viktig beveggrunn 
for å gi en utfyllende vurdering av Vansjø-funnet, foruten at funnet i seg selv 
representerer et av de betydeligste som er gjort innenfor norsk bronsealder. 

Av rent praktiske grunner vil det være heldig å ha en rent deskriptiv fortegnelse 
over de enkelte funnstykker. Vansjø-funnet består av følgende gjenstander: 1 

a) Hengekar av bronse (fig. 8 a-d og pl. 1). Bunnpartiet er formet som en tilnærmet 
halvkule. I sentrum sitter en rund knapp. Skulderpartiet er skrått, halspartiet er 
loddrett. Hankene, som er smale, står opp fra randen. De er runde i tverrsnitt. 
Halspartiet har en flat, innvendig rand i gitterverk. 

Karbunnens overside er ornert i tre soner adskilt av tre parallelt-løpende 
snorer/lister i to felter. Toppknappen har en nesten utvisket ornering. Den kan 
imidlertid sees å bestå av seks konsentriske sirkler og en siksak bord. 

Den sonedelte orneringen i bunn partiet består av bølge bånd og buerekker. Det 
innerste feltet bærer et enkelt bølgebånd sammensatt av fire rettstilte parallelle linjer. 
Midterste felt har også et enkelt bølgebånd. Båndspissene ender i dyrehoder. Oppe 
på hodet sitter to spisse ører. Nakken har en tydelig markert man. Ytterste felt består 
av to buerekker med sammenhengende spisser. Halsen har to forskjellige motiv
mønstre. Den ene halvsiden har S-spiraler. På den motstående halvside er en 
fuglefrise. Motivet dannes av to fugler som vender mot en lyreformet figur. 
Komposisjonen repeteres fem ganger slik at det totalt er ti fuglefigurer. Fuglene som 
er av forskjellig størrelse, men av klart samme type, kan artsmessig mest sannsynlig 
bestemmes som vadefugler. De lyreformede figurene synes å fremstille sjøgress. 

Karet er meget godt bevart, og representerer et utsøkt arbeide. Bunnens innerside 
har fremdeles bevart noe av den opprinnelige gyldne bronsepatina. 

Karets diameter er 21,2 cm. Høyden er 11 cm. 

1 Funnet har i Universitetets Oldsaksamling inventarnummer C 33141a-c. 

79 



Fig. Ba-d. Hengekar- C 33141 a -fra Vansjø med innvendig gitterverk og fuglefrise. Karet er 
21,2 cm i diameter. Høyden er 11 cm. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 
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Pl. 1 Del av dekoren på hengekaret fig. 8. Tegning: Tone Strenger. 
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b) Hengekar av bronse (fig. 9a-c og pl. 2). Formen er den samme som for 
foregående kar, med bunnpartiet formet som en tilnærmet halvkule, skrå skuldre og 
loddrett halsparti. I sentrum av bunnen sitter en rund knapp. 

Hankene adskiller seg fra foregående kar ved å ha et flatt, kvadratisk tverrsnitt. 
Halspartiet har gitterverksrand på innersiden. 

Karbunnens overside er ornert i to soner. Disse er adskilt av tre parallelt-løpende 
lister i ett felt. Toppknappens ornering består av konsentriske sirkler og siksak 
border. 

Det innerste sonefeltet er ornert med to bølgebåndsrekker. Spissene på det ytterste 
ender i dyrehodeprotomer. Hodene er av samme type som på kar a), med to spisse 
ører og man. Den ytterste sonen består av to bølgebåndsrekker. Her har det innerste 
bølge båndet dyrehodeprotomer av samme type som nevnt ovenfor. 

Kar halsen er ornert med S-spiraler. Den ene enden av disse ender i dyrehodepro
tomer med to spisse ører og man. 

Også dette karet er meget godt bevart, selv om det er to små hull i det tynne 
godset. På bunnens innerside sitter mindre tapper og ujevnheter som ikke er blitt 
slipt bort efter støpningen. Det håndverksmessige arbeidet er som for forrige kar 
meget godt. 

Dette karet er noe mindre enn det forrige. Diameter er 19,4 cm. Høyden er 
9,3 cm. 

Fig. 9a. Hengekar- C 33141b- fra Vansjø med innvendig gitterverk. Karhalsen har en frise 
av 5-formede spiraler. Karet er 19,4 cm i diameter og 9,3 cm høyt. Foto: Ove Holst, 
Universitetets Oldsaksamling. 
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Fig. 9b-c. Hengekar - C 33141b - fra Vansjø. Under- og overside. 
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Pl. 2 Del av dekoren på hengekaret fig. 9. Tegning: Tone Strenger. 
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c) Kupa av bronse (fig. lOa-c og pl. 3). Underdelen er hul. Formen er en tilnærmet 
halvkule. På toppen hever det seg en hul tapp som avsluttes med en plate og knapp. 
Skråttstilt på bukveggen av underdelens innerside er plassert en tapp med en 
gjennombrutt fire-ekers skive. På motstående bukveggside er det festet en hempe. 

Kupaen er ornert i linjebåndstil. Helt nede ved munningskanten løper tre parallelle 
tverriflede bånd. Hele den halvkuleformede veggen på underdelen er dekket av to 
rundtløpende bølgebånd. Spissene på det nederste ender i dyrehoder. Disse er 
utstyrt med to spisse ører og man. Bølgebåndet ovenfor har enkel spissavslutning. 

Den oppstikkende tappen har rundtløpende parallelle riflebånd. Midt på sitter en 
markert vulst. Platen og endeknappen er heldekorert med bånd, linjer og tverrifler. 

Som de to hengekarene er også kupaen meget godt bevart. Den representerer 
likeledes et utsøkt arbeide. Slitasjen og brukssporene er minimale. 

Kupaens diameter - største bredde - er 11,9 cm. Høyden er 9,1 cm. 

Fig. lOa-c. Kupa- C 33141c- fra Vansjø med ornering i linjebåndstil. Diameteren- største 
bredde- er 11,9 cm. Høyden er 9,1 cm. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 
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Pl. 3 Del av dekoren på kupaen fig. 1 O. Tegning: Tone Strenger. 

Efter denne rent deskriptive redegjørelsen for funnets innhold vil jeg vurdere 
bronsenes kronologiske stilling. Jeg vil også forsøksvis gi en generell tolkning av 
funnet. 

De to hengekarene og kupaen gir intet nytt bidrag til arkeologisk formlære. 
Typene er godt kjent innen det nordiske kulturområdet i bronsealderen. De har ofte 
vært omtalt i litteraturen, slik at en nærmere typologisk behandling av dem kun vil 
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føre til unødige gjentagelser. Dette innebærer imidlertid at gjenstandenes kronolo
giske stilling lar seg fastslå med relativ stor sikkerhet. 

Både bronsenes form og ornering gir en sikker indikasjon på deres relative 
kronologiske plassering. De daterer seg til montelii per. V Q ohansen 1981 :64,66). 
Funnet er klart sluttet, og gjenstandene er innbyrdes daterbare. Orneringen 
representerer bronsealderens siste store kunstutfoldelse og slutningsblomstring -
bølgebåndsstilen som særpreger per. V. 

Hengekar er en vanlig gjenstandsform i yngre bronsealder i Norden. I særlig grad 
gjelder dette for Syd-Skandinavia. Imidlertid er det grunn til å påpeke at karene fra 
Vansjø er helt spesielle og står i en særstilling. En ting er at de representerer et 
fremragende håndverk både proporsjons-, form- og stilmessig. Likeledes er de 
bemerkelsesverdig godt bevart. Det ene karet har endog bevart noe av den 
opprinnelige bronseløden. Noe som likevel er viktigere, er at de skiller seg ut fra det 
gjengse og vanlige typologiske mønsteret. Jeg tenker her på gitterverkskanten og 
fuglefrisen. 

Det er bare et fåtall hengekar som har gjennombrutt gitterverk langs munnings
kanten. I hovedsak kan de gjennombrutte munningsbremmene deles inn i tre 
hovedgrupper (fig. 11a-c): A) Siksak bord som danner motstående gjennombrutte 

Fig. lla-c. Tre eksempler på forskjellig utforming av gitterverk på hengekar. 
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trekanter, B) gjennombrutte trekanter i en massiv kant og C) gjennombrutte hull i en 
massiv kant. Av disse tre hovedtypene forekommer enkelte varianter, hvor de to 
første typene forekommer i to soner istedenfor en enkelt. De to karene fra Vansjø 
har to-sonet brem av type A (kfr. fig 8b ). Denne varianten er ikke kjent fra andre 
hengekar. 

Men det som virkelig setter Vansjø-funnet i en særstilling er den omtalte 
fuglefrisen på det ene hengekaret. Den er ukjent fra andre hengekar, og kjennes 
heller ikke fra andre bronser. Eftersom dette er det eneste zoomorfe orneringsmoti
vet vi har fra norsk bronsealder, tør det være av betydning å vurdere motivet 
nærmere. 

Fuglen er opprinnelig fremmed i den nordiske motivkretsen. Riktignok kjenner vi 
fuglebilleder på et dansk økseskaft av hjortetakk fra per. Ill (Muller 1921 :6 ), men 
dette er et singulært tilfelle (fig. 12). Man kan ikke spore noen epigoner. Samtidig 
viser fuglen seg i rundplastik på den innførte kjelevogn i Skallerup-funnet fra per. Ill 
(fig. 13). Nettopp denne plastiske fugleutsmykningen av bronser setter sitt preg på
og markerer funnstoffet i overgangen fra eldre til yngre bronsealder (Althin 
1945:222, Thrane 1975 :252). 

De plastiske fuglefigurene som dukker opp i Norden, har en mellom-europeisk 
proveniens. De virker som et incitament på nordisk bronsealderkunst, og det 
medfører at vi i yngre bronsealder kan konstatere at disse fremmede motivene delvis 
fortrenger gamle, etablerte motiver i Norden. Særlig kommer fuglemotivet til 
uttrykk som innpunslet ornering på nordiske rakekniver fra per. V. Det nordiske 
hestehodet erstattes med den mellom-europeiske fuglen. Selv om vi i yngre 
bronsealder fremdeles kan spore hestehodet og hesteprotomer, er det fuglesymbolik
ken med dens ande/svane-protomer og ande/svane-figurer som får gjennomslags
kraft og eksponerer småkunsten. Fuglene er utgått fra de sydøstlige urnemarkskultu
rer, og representerer Donau-områdets ornamentale påvirkning. 

Men de nordiske fuglebilledene avviker fra sine forbilleder på ett punkt, nemlig 

Fig. 12. Fuglemotivet er egentlig fremmed i den nordiske motivkretsen i eldre bronsealder. 
Imidlertid finner vi fuglebilder på et økseskaft av hjortetakk fra Danmark. Skaftet er datert til 
eldre bronsealder, per. Ill. 
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formen på nebbet. På Kontinentet bøyer nebbet alltid oppover, eller det er i det 
minste rett. Fuglene kan i hovedsak artsbestemmes som ender, men man har også 
fremstilt svaner. Ut fra de eksponerte, oppoverbøyde nebbene skulle man tro det 
ville være riktigere å artsbestemme fuglene som avosetter, da dette er en meget 
karakteristisk fugl med et påfallende langt, oppoverbøyet nebb. Men selv om 
fuglebilledene er laget i profil, fremtrer nebbene som brede og plane. Dette ser vi 
også der fuglene er plastisk formet. 

I Norden har fuglene samme nebbform i plastisk utførelse, men ikke i 
ornamentalkunsten. Der er nebbet krummet nedover. Mens man plastisk former 
andefugler, så bryter man med dette i ornamentalkunsten. Denne forskjellen mellom 
kontinentale og nordiske fuglebilleder kommer tydelig frem hvis man sammenligner 
fuglene på et sverd fra Bothenheilingen, Kr. Langensalza (fig. 14) og fuglene på 
nordiske rakekniver fra per. V (fig. 15 A-E). 

Det har vært hevdet at de nedoverkrummede nebbene på de nordiske fuglene 
tilsier at det dreier seg om rovfugler. Den kontinentale, ornamentale and skal således 
ha gjennomgått en transfigurasjon og blitt til en rovfugl (Althin 1945:223 ). 

Dette kan ikke uten videre godtas fullt ut. For det første finnes det også andefugler 

Fig. 13. Kjelevognen fra Skallerup, Danmark, daterer seg til per. III. De plastiske 
fuglefigurene på vognens understell setter sitt preg på funnstoffet i overgangen fra eldre til 
yngre bronsealder. Slike fuglefigurer har en mellomeuropeisk proveniens. 
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som har nebb som ikke bøyer oppover, men som er rette. Enkelte, som gjess, har 
endog nebb som tenderer en bøyning nedover i nebbspissen. For det andre finnes det 
også eksempler på oppoverbøyde nebb i det nordiske fuglefigurmaterialet (fig. 
16A-B). Dette siste blir ikke minst understreket gjennom fuglefrisen på hengekaret 
fra Vansjø. For det tredje er det mulig å hevde at figurene på rakeknivene fra 
Tolagården, Våstergotland og Ronninge, Sodermanland representerer svaner (kfr. 
fig. 15D&E). De smekre halsene kan tilsi en slik tolkning. Den store fuglen på 
rakekniven fra Folkestad, Skee, Bohuslån kan rimeligst bestemmes som en orrhane 
(kfr. fig. 15C). Denne fuglen kjennetegnes med en dyp kløftet hale, der de lange 
fjærene er «lyreformet» utbøyd. I realiteten er således de nordiske fuglebilledene 
ikke så forskjellige fra sine kontinentale forbilleder, selv om enkelte av de nordiske 
fuglene har såkalte rovfuglnebb som ikke kjennes fra kontinentet. 

Man kan kanskje få inntrykk av at fuglefigurer er svært vanlig i ornamentalkunsten 
på nordiske småbronser. Det er ikke tilfelle. De eksempler som kjennes, er stort sett 
de som er avbildet i denne artikkelen. Fugleavbildninger er således meget sjeldne. 
Som protomer finnes de på enkelte bronser, men også det er uvanlig. 

Frittstående, helfigurale fugler forekommer sammen med fisker i en eller annen 
form for komposisjon (kfr. fig. 15 A & C). Ved siden av fuglen er fisken det eneste 
motivet man i bronsealderen henter fra natur og fauna og anvender i ornamental
kunsten. Det har tidligere vært hevdet at avbildninger av planter eller planteorna
mentikk ikke forekommer i bronsealderen (Capelle 1974:51). Her bringer fuglefrisen 
på Vansjø-karet noe nytt. Fuglene står to og to i antitetisk oppstilling mot et todelt 
planteornament. Planten er den samme hele frisen rundt. Det lar seg ikke gjøre med 

Fig. 14. Fuglefigurer på et bronsesverd fra Bothenheilingen, Kr. Langensalza. Nebbet 
krummer oppover som vanlig ved fuglefremstillinger på Kontinentet. 
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sikkerhet å si hva slags plante det dreier seg om. Imidlertid kan den noe svaiende 
formen minne om en sjøgresslignende eller vannvoksende plante. Med tanke på at 
fuglene trolig representerer andefugler, faller en slik tolkning for plantens 
vedkommende ikke urimelig. 

Som figurkomposisjon er fugle- og plantefrisen på Vansjø-karet enestående. Jeg 
har pekt på at plantemotivet ikke er kjent tidligere, mens bronsealderens fuglefigurer 
opptrer singulært frittstående. Bronsene, det være seg våpen, smykker eller 
toilettsaker, bærer derimot aldri fuglefriser. Bare fra to andre steder i bronsealderens 
materialgods kjenner jeg til fuglefriser. Det dreier seg om to danske lerurner. Begge 
er funnet i graver fra yngre bronsealder i henholdsvis Gludsted, Ejstrup sogn, Vrads 
herred og Føvling sogn, Malt herred (Broholm 1949:176). Urnen fra Gludsted 
dateres til per. VI gjennom en svanehalsnål, mens urnen fra Føvling bare generelt 
henføres til yngre bronsealder. 

Begge urnene har i hovedsak samme ornering: Over trestrekede bølgelinjer er en 
frise med stående fuglefigurer (fig. 17). Fuglene lar seg ikke sikkert artsbestemme, 
men den lange halsen kan tyde på svaner. Det som dog er interessant å merke seg, er 
at man på to lokalt produserte danske lerurner finner fuglefriser som i tid faller nær 
opp til dateringen av Vansjø-funnet. 

Før vi forlater frisemotivet med stående vannfugler, finner jeg det verdt å nevne at 
Broholm (1949 :270) i dette ser en forbindelse over Halls tatt til Italien. Jeg har 
ovenfor pekt på den frittstående fuglefigurens proveniens, men dette faller ikke 
overens med fuglefigurer i friseform. Det Broholm påpeker, er trolig riktig, da vi på 
italienske lerkar fra 2. Esteperiode og Arnoalditiden finner rekker av vadefugler som 
bringer Vansjø-karets og de danske lerurners fuglefriser i erindring (kfr. Montelius 
1895: Pl. 52,14; Pl. 52, 1, 2, 7). Påvirkningene fra Arnoaldi-Este-keramikken på 
yngre bronsealders motivgods i yngre bronsealder i Norden lar seg godt forene 
kronologisk. Hvor reell denne påvirkningen er, skal være usagt. En realitet er 
imidlertid at vi finner fuglefriser til omtrent samme tid begge steder. 

Hvilken betydning eller tolkning man skal utlede av fuglefrisen på Vansjø-karet er 
usikkert. Bruken av symbolfugler var utbredt i forhistorisk tid. Og i eventyr, sagn, 
religion og folkemedisin har man en rekke eksempler på at fugler er forbundet med 
helt spesielle egenskaper (kfr. Tillhagen 1978, Suul1982). Enkelte forskere har tolket 
de frittstående fuglefigurene som solsymboler og som representanter for en solkult, 
mens andre betrakter dem som elementer i regnmagiens tjeneste (Oldeberg 
1938:121). Ernst Sprockhoff har i et større arbeide knyttet sammen bronsealderens 
fuglesymbolikk med gresk Apollo-kult (Sprockhoff 1962). I Grekenland var svanen 
helliget Apollo, og svaner er det man mener å se på de fleste av bronsealderens 
fuglebilleder i Mellom- og Nord-Europa. Forbindelsespunktet mellom det nordlige 
Europa og Grekenland finner Sprockhoff i lervognen fra Dupljaja nær Beograd. 
«Dieser zeitliche und ortliche Kontakt des jugoslawischen Wagens mit der 
angrenzenden Kultur der Agais sowie deren Illustration durch den spateren 
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Fig. 15A-E. Fuglefigurer på nordiske rakekniver. I motsetning til de kontinentale fuglene 

krummer ber nebbet nedover. 
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griechischen Mythos erofnen uns eine Moglichkeit, mittelbar auch die urgeschicht
lichen Funde des Nordens mit geistigem Inhalt zu fiillen» (op.cit:68). 

Man føler seg ikke uten videre overbevist av de forskjellige tolkningene av de 
nordiske fuglebilledene. De er fantasifulle og besnærende, men har intet empirisk 
grunnlag i det arkeologiske materialet. Den avstand i rom det er mellom Norden og 
Grekenland burde umiddelbart tilsi at den eventuelle opprinnelige symbolikk som lå 
bak fuglefigurer i Grekenland, ikke lenger var present ved utførelsen av fu gle billeder 
i Norden. Det idemessige importgodset må ha blitt endret. 

Dog må fuglen ha hatt en viss betydning i bronsealderens sakrale liv i Norden, da 
fuglebilleder forekommer på enkelte helleristninger. Slike er kjent særlig fra felt i 
T anum, Bohuslan. Også disse figurene kan sees å fremstille en art vadefugler. Derfra 
til å si hvilken betydning de har hatt, lar seg ikke utlede uten videre. Om det er en 
sammenheng mellom bronsenes og helleristningenes fuglebilleder, lar seg ikke fullt 
ut avgjøre. Dog er det grunn til å tro at nettopp det er tilfelle, da flere av ristningenes 
motivgods - først og fremst skipet - finnes igjen på bronsealderens småbronser, og 
da særlig rakekniv er. Jeg vil ikke innlate meg på en nærmere betydningsutlegning av 
den fuglefrisen som befinner seg på Vansjø-karet, men har ment det er mulig å 
konstatere at fugelen i det minste ikke er plassert der utelukkende som et 
prydornament. 

Avslutningsvis er det verdt å peke på ett spesielt moment ved fuglefrisen: Fuglene 
kan kun sees riktig når hengekaret står snudd på hodet med munningen ned. Det er 
utelukket at en slik detalj er gjort ved en feiltakelse. De tre bronsene, som trolig er 
laget av en og samme person, viser en så utsøkt kvalitet at feilarbeide synes 

A 

B 

Fig. 16A-B. Eksempler på fugler på nordiske rakekniver hvor nebbet vender oppover. 
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usannsynlig. Fuglefrisen må med vilje være plassert slik. Ved anbringelse av karet i 
beltet vil imidlertid frisen fremstå riktig for bærerinnen. Hun ville da se fuglene den 
riktige veien. Det er nok også i en slik kontekst bronsemesteren har tenkt seg karet 
da han laget fuglefrisen. 

Med hensyn til Vansjø-bronsenes proveniens skal man ikke se bort fra at de kan 
være produsert lokalt. Det relativt store antallet hengekar vi kjenner fra Østlandet, 
og den felles form- og stilsjablong disse fremviser, gj~r ikke en slik tolkning 
urimelig. Dog er det allikevel grunn til å tro at Vansjø-bronsene har sin opprinnelse i 
den mellom- eller vestsvenske formprovins (kfr. også Sprockhoff & Hockmann 
1979:20). Jeg har tidligere Qohansen 1981) pekt på Østlandets nære tilknytning til 
Sverige i yngre bronsealder. Eksempelvis kan det nevnes at ku p aen fra Vansjø har sin 
nærmeste parallell både i form og dekor i en ku pa fra Slattang, Vår humla sn., 
Skaraborgs lan (SHM 5316). Videre viser et hengekar fra Senate, Otterstads sn., også 
Skaraborgs lan (SHM 1580), den samme type ornering som vi har på det største 
hengekaret fra Vansjø. Formen forøvrig er også lik. Denne vest/mellom-svenske 
proveniensen kan også påvises for de andre østnorske hengekarene og kupaene. 

I sammenheng med gjenstandsvurderingen tør det være på sin plass å gi en kort 
analyse av hva de noe merkelige begrepene hengekar og kupa står for. Hengekaret 
oppstår i slutningen av eldre bronsealder- per. Ill- og forsvinner igjen i per. VI kort 
før jernalderens inntreden. Typisk for den yngre bronsealderens kvinnesmykker er 
at de gjennomløper en utvikling mot stadig større, outrerte og barokke former. Også 
hengekaret følger denne motens ubønnhørlige påbud. Fra en liten rund, flatbundet 
eske vokser det for å ende som en temmelig stor, gryteformet beholder. På Østlandet 
er det funnet hengekar som dekker hele den typologiske utviklingsrekken i yngre 
bronsealder (per. IV-VI). 

Med hensyn til bruken og primærfunksjonen av hengekarene så er det ikke gjort 
noen arkeologiske funn som med sikkerhet gir beskjed i så måte. Navnet hengekar 
har de fått fordi man opprinnelig tenkte seg dem opphengt i snorer. I dag heller man 
til en teori, først fremsatt av Carl Neergaard i 1890-1903, som går ut på at 
hengekarene ble båret i beltet bak på ryggen. Neergaard begrunnet sin teori med at 
karene meget ofte fantes sammen med en annen karakteristisk bronsegjenstand, 
nemlig kupaen, som med «sikkerhet» mentes å fungere som en art beltespenne. 
Hengekar og kupa syntes å danne et sammenhørende sett. At hengekarenes hanker 
også viste bruksspor, støttet opp under denne teorien. 

Neergaard tenkte seg visstnok kar og kupa anbrakt ved siden av hverandre foran 
på navlen. Dette lar seg nok gjøre så lenge smykkene er små, men utover i 
bronsealderen, med tiltagende størrelse av bronsene, ville det naturlig oppstå 
plassproblemer. Det er i erkjennelsen av dette at man senere reviderte Neergaards 
opprinnelige teori. Hengekaret ble således tenkt båret bak på ryggen, mens kupaen 
var plassert foran på maven. Bak på ryggen virker også hengekaret minst sjenerende, 
noe også praktiske forsøk i Sverige har vist (kfr. Almgren 1952 :46ff. ). 
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En slags bekreftelse på belte- og ryggteorien har man ment· å finne i en liten 
nordtysk bronsefigur (skaftet på en bronsekniv) som forestiller en kvinne iført et 
snorskjørt. På figurens rygg like over skjørtet finnes en knopp som er tolket som et 
hengekar. 

Aller senest har Kristian Kristiansen (1974 :7ff.) på grunnlag av slitasjen i 
orneringen på karbunnen ment å kunne vise at hengekaret - og kupaen - ikke ble 
båret i beltet fullt synlig, men at de var dekket av klestøy foran og bak. 
Noe som taler mot teorien med hengekarene plassert i beltet bak på ryggen, er et par 
eksempler på funn av hengekar med lokk. Begge er danske, henholdsvis fra Sæsing 

Fig. 17. Bortsett fra fuglefrisen på Vansjø-karet finnes det i Norden kun to andre eksempler på 
en lignende komposisjon. Det dreier seg om to danske lerurner fra yngre bronsealder, hvora~ 
en er avbildet her. 
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ved Hjørring og Maglehøj ved Frederikssund. Sæsing-karets lokk et en flat, rund 
treplate med en fremspringende kant som lokket hvilte på når det var plassert på 
karet. Tvers over lokkets overside strekker det seg en rille. I denne rillen passet det 
inn en flat pinne som kan skyves inn i hankene på bronsekaret (fig. 18). På den måten 
ble lokket låst fast til karet. Lokket på karet fra Maglehøj er av bronse, men også her 
hører det til en flat skyvepinne som låser lokket til karet (fig. 19). 

Det som får disse to funnene til å tale mot belteteorien, er skyvepinnen som setter 
karhankene som beltehengere ut av funksjon. Plassen til beltet er opptatt av 
skyvepinnen. Det er ikke plass til både belte og skyvepinne. 

Nok et funn gir en indikasjon på at belteteorien ikke fullt ut kan være riktig. I en 
grav fra Neu Grebs, Kreis Ludwigslust, Mecklenburg, ble det funnet et hengekar av 
Dabel-typen med bronselokk og skyvepinne av tre Qust 1968: 191ff.). Det som i 
tillegg er av betydning ved dette funnet, er at karet viste seg å inneholde en 
tyktflytende fettsubstans eller salve. I dette tilfellet går det klart frem at hengekaret 
ikke kan ha blitt båret vertikalt i beltet. Lokket kunne ikke hindre innholdet i å 
sive ut. 

Umiddelbart skulle man anta at hengekarene egnet seg best til en stasjonær 
anbringelse i et eller annet egnet stativ, form, oppbygning e.l. Men i så fall ville den 
nitidige lukkemekanismen som lokk og hemper viser, være alldeles unødvendig. 
Videre ville den sirlige ornamentikken ikke komme til sin rett. Sist, men ikke minst, 
ville en stasjonær anbringelse passe dårlig inn med de sterke slitespor som hankene på 
flere av karene viser. 

Den rette funksjonen av- eller anvendelsen av- hengekaret vites følgelig ikke med 
sikkerhet. Jeg har en følelse av at man har sett for ensidig på dette problemet. De 
respektive forskere som har behandlet denne problematikken, har festet seg ved- en 
bestemt funksjon, og har således ikke sett muligheten av andre. Trolig var det ikke en 
bestemt funksjon hengekarene inngikk i, men flere. Fra å ha blitt båret som en 
profan beholder, har hengekaret sekundært inngått i en sakral sfære ved en rituell 
deponering. Slik kan det, som i graven fra Neu Grebs, ha fått en funksjon som 
beholder for en flytende substans i eller ved et eventuelt gravrituale. Ja, selv dette 
med at hengekaret har vært umiskjennelig knyttet til kvinnene, er i realiteten ikke så 
entydig sikkert. En brannbegravelse fra Winzlar, Niedersachsen, viste seg å 
inneholde levningene av en eldre mann (Voss 1972: 81ff.). Hans gravgods var et 
hengekar av bronse! Hengekarenes gåte er således på ingen måte løst. 

Hva kupaene angår, har deres funksjon alltid synes klar. De er utviklet av runde, 
flate belteplater med sentraltopp, som var vanlige beltelukkere/prydelser i eldre 
bronsealder. Disse bronsene utvikler seg til de barokke belteprydelsene vi finner i 
per. V, som Vansjø-kupaen er et eksempel på. Det har tjent som beltespenne. Beltet 
må ha vært sydd fast, eller festet på annen måte til hempen og lukket med knappen 
ved hjelp av hull i beltets andre ende. 

Hvis vi nu ser på tolkningen av Vansjø-funnet - hva nedleggelsen av de tre 
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bronsene representerer - så kan ikke den vurderes isolert. Skal man få en formening 
om beveggrunnen for deponeringen, må funnforholdene for Vansjø-funnet vurderes 
og relateres i sammenheng med andre norske funn av tilsvarende karakter. 

Vansjø-bronsene ble funnet ved en tilfeldighet. Det er typisk for funnsituasjonen 
ved depotfunnene. Nettopp det er litt kjedelig, fordi problemene omkring 
forhistoriske depotfunn er av en slik art at funnomstendighetene er vel så vesentlige 
for deres løsning som funnenes innhold av oldsaker. Som et eksempel kan nevnes at 
over 300 depotfunn fra yngre bronsealder i Danmark, er det bare ca. 70 som gir 
nærmere opplysning om nedleggelsens karakter (kfr. Ørsnes 1967: 25ff. ). Det er 
således kun sparsomme innblikk vi kan få i de handlingsforløp og den tankeverden 
som utallige ganger har ført til at gjenstander av ikke-målbar verdi er blitt deponert 
og gjemt i jorden. 

Jeg har kalt Vansjø-funnet for et depotfunn. Betegnelsen er valgt bevisst da det 
ikke på noen måte kan representere en grav eller boplass. Med den gjenstandssam
mensetning det har og de spesielle funnforholdene - under en stor sten i en ur - kan 
det selvfølgelig heller ikke være tilfeldig tapt. 

Funnforholdene for Vansjø-funnet er nøyaktig lik dem vi kjenner fra andre norske 
funn av hengekar og kupaer. Her hjemme er det kjent ti hengekar og tre kupaer (kfr. 
Johansen 1981: 64ff. ). Kupaene er i alle tre tilfeller funnet sammen med hengekar. 
Gjenstandene er fordelt på syv funn. Alle funnet under en sten i en ur. 

Jeg har i min monografi over østnorsk bronsealder ikke gått nærmere inn på 
tolkninger av disse funnene. Det blir kun stadfestet at de representerer depotfunn 

Fig. 18. Rester av trelokk til hengekar fra Sæsing ved Hjørring, Danmark. Skyvepinnen viser 
hvorledes lokket ble låst fast til karet. 
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(loc.cit.). I denne behandlingen av Vansjø-bronsene kan det være på sin plass med 
utgangspunkt nettopp i dette funnet å vurdere hvilke tolkninger slike depoter 
rommer. 

Når man skal forsøke seg på en tolkning av Vansjø-sakene, kan en ikke unngå å 
komme inn på - og ta stilling til - et gammelt problem innenfor arkeologien: 
Representerer denne typen funn et offer til guddommelige makter for å sikre 
menneskene lykke og velstand, eller er det tale om «skatter» som man simpelthen 
ønsket å sikre for seg selv? 

Disse to diamentralt forskjellige beveggrunnene for en deponering bør imidlertid 
underordnes i en felles betegnelse. Eldre forskning har dessverre lansert et utall av 
tolkninger vedr. denne funnklassen. Dette har medført fullstendig begrepsforvirring, 
og man har vært usikker på hva de forskjellige benevnelsene innebar. Det gjelder å 
finne og anvende ett nøytralt samlebegrep for alle de eldre funnbetegnelsene som 
markfunn, myrfunn, varelager, støpefunn, tekniske funn, skrotfunn, skattefunn, 
votivfunn og offerfunn. Efter min mening bør termen depotfunn representere en slik 
nøytral fellesbetegnelse. Siden Sophus Mullers dager har det vært vanlig å betrakte 
depotfunn som en egen funnklasse ved siden av og i motsetning til offer/votivfunn. 
Han var den første som bevisst satte de to betegnelsene opp mot hverandre (Muller 
1897: 380). Dette betraktningssettet har stort sett gått igjen i senere litteratur. 

Det er imidlertid ulogisk å stille termen depotfunn i motsetning til offerfunn. Det 
siste utgjør en gruppe av det første. Distinksjonen skyldes en feil i det teoretiske 
utgangspunktet. Man har ubevisst tatt utgangspunkt i to forskjellige begrepstermer, 
det abstrakte og konkrete, og blandet sammen årsak og handling. V ed å benytte seg 
av termen depotfunn får man et nøytralt samlebegrep utledet av det konkrete, 
handlingen, som i denne forbindelse er nedleggelsen eller deponeringen. Det gir en 
nøytral definisjon som ikke inneholder fortolkende elementer. Derefter kan man, 
efter en grundig vurdering av hvert enkelt funn, skille ut de enkelte funnkategorier. 
Da er det abstrakte moment ledetråden. Skillekriteriene må ta utgangspunkt i det 
abstrakte, formålet eller hensikten med nedleggelsen. Her er det fortolkende element 
normgivende. De forskjellige funn som offer, varelager, tekniske funn osv. er 
dermed alle undergrupper av den store samlesekken depotfunn. 

Følgelig står ikke depotfunn i motsetning til for eksempel offerfunn. Ved å bruke 
betegnelsen depot henspeiler man bare på handlingen; nedleggelsen. Ordene depot 
og deponere er da også utledet av det latinske depono. Det betyr foruten å legge i 
forvari:1g også å overgi. Man overgir et eller annet for godt. I overført betydning vil 
et depot bestå av gjenstander som er midlertidig deponert, eller av saker som er lagt 
ned eller overgitt for alltid. Termen depot sier intet om nedleggelsesstedet og 
hensikten med nedleggelsen. 

Det er nødvendig å kommentere begrepet markfunn. I Norge har det vært brukt 
som fellesbetegnelse for depot og votivfunn. Termen er dårlig egnet da det leder 
tanken. Samtidig dekker det ikke de deponeringsforhold som preger funnklassen. 
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Hvem forbinder funn fra sten urer og røyser med «markfunn»? Det sammen kan sies 
om funn fra myrer, elver, bekker og sjøer. Tidligere har begrepet markfunn dekket 
alle disse funnforholdene. Dessverre er uttrykket kommet inn i norsk arkeologisk 
terminologi på gale premisser. Det er opprinnelig dansk, og ble innført av W orsaae i 
1866 for å betegne funn fra «Markerne» kontra myrfunn (W orsaae 1866: 314ff. ). 
Begrepet henviste konkret på et bestemt funnforhold; saker som ble funnet i jorden, 
og som opprinnelig var gravet ned. I 1906 innførte Gabriel Gustafson ordet 
markfunn på norsk grunn (Gustafson 1906: 54). Fra da av bruker norske forskere det 
synonymt med offer-, votiv- og depotfunn. Det blir anvendt som betegnelse på en 
egen funnklasse ved siden av grav- og boplasser. Termen markfunn bør kun bli brukt 
når det viser hen til jordfunne saker uten annen funnkontekst. All annen bruk av 
ordet gir galt inntrykk av betydningen. 

Det er i sin ytterste konsekvens kun snakk om to former for depoter. De som er 
lagt ned for godt uten tanke på senere avhenting, og de gjenstander som er 
midlertidig deponert med gjenvinning for øye. Førstnevnte kategori betegnes offer
og/ eller votivfunn. Den andre funn typen kalles vanligvis for skattefunn. Det er 
henholdsvis sakrale og profane beveggrunner som ligger bak. 

I litteraturen ser man betegnelsen offerfunn og votivfunn brukt om hverandre. Det 
er heller ikke uvanlig å se en sammenslåing av de to ordene til votivoffer. Grensen 
mellom votiv og offer er efter sakens natur flytende. Votiv er utledet av det latinske 
ex voto; utfra eller ifølge løfte. Votivgaver eller votivoffer utgjør i den gamle Nære 
Orient, i den klassiske antikken og i den katolske folkereligion en vanlig form for 

Fig. 19. Hengekar med bronselokk fra Maglehøy ved Fredrikssund, Danmark. Som ved 
foregående figur er det også her en skyvepinne av tre som låser lokket til karet. Funn av 
hengekar med lokk og skyvepinne er viktig for en vurdering av funksjonen av karene. 
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takkoffer for bønnhørelse av et tidligere avgitt løfte; ex vota (Andree 1904 ). Termen 
benyttes også i en videre sammenheng om offer generelt. 

Med offer forstår man vanligvis overgivelse av noe for mennesket verdifullt til 
«Det hellige», for gjennom det å oppnå noe ønskelig eller fordelaktig for den eller de 
ofrende. «Overgivelse av noe verdifullt» i forbindelse med votivet er gjenstander. 
Votivgavene er gaver som har en viss varighet og som for eksempel lenge kan smykke 
en guds tempel, og på den måten bevare minnet om giveren. Smykker og våpen er 
yndede votivgaver. Eftersom grunnlagsmaterialet for en arkeologisk vurdering av 
funnklassen består av gjenstander, faller det rimelig å anvende betegnelsen votivfunn. 
Dersom en ikke spesielt vil karakterisere et funn som et offerfunn, bør man bruke 
termen votivfunn. Det er hva funnene inneholder, som må være normgivende for 
begrepsfastsettelsen. Forøvrig anses de to begrepene å være tilnærmet synonyme. I 
arkeologisk betydning fremkaster jeg følgende definisjon: Med et votivfunn forstår 
man objekter deponert for rituelle formål uten tanke på senere avhenting, da de 
definitivt er gitt bort til «Det hellige». 

Begrepet skattefunn er lite anvendelig. Det leder tanken på en uheldig måte. I 
dagligtalen forbinder man skatter med ansamlinger av edelmetaller. Svært ofte består 
en «skatt» i arkeologisk betydning ikke av edelmetall. Hva og hvilke gjenstander som 
skal betegnes som en «skatt», vil være et subjektivt definisjonsspørsmål. Videre kan 
også et votivfunn inneholde en skatt i ordets rette betydning. Det gjelder å finne et 
mer nøytralt begrep på den funn typen det her er snakk om. Jeg foreslår å innføre 
oppbevaringsfunn som fellesnevner for det som tidligere ble dekket av «skattefunn» 
(kfr. Tonisson 1962: 182ff.). Verbalt faller det tyngre i bruk enn skattefunn, men det 
er fullt ut nøytralt. Det er det viktige. Ingenting henviser til hva funnet inneholder. 
Såvel et virkelig skattefunn av edelmetaller som tekniske funn og varelager dekkes av 
den innførte termen. Ikke mindre viktig er det at det også står i motsetning til - og 
skiller seg diamentralt ut fra- votivfunnet. Som navnet sier er sakene bare gjemt bort 
for en viss tid. I definisjonsform kan en velge følgende formulering: Med 
oppbevaringsfunn forstår man midlertidig bortgjemte saker med senere avhenting 
for øye. 

Dette leder frem til følgende modell, skjematisk fremstilt: 

Depotfunnet 
kan være -
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for senere 
avhenting 

uten hensikt 
om avhenting 

~ oppbevaringsfunn 

~ votivfunn 



Hvilke beveggrunner man skal legge til grunn for tolkninger av de forskjellige 
depotfunnene, er alltid et vanskelig problem. Det er også tilfelle med Vansjø
funnet. Hvorvidt det representerer et oppbevarings- eller votivfunn er ikke så liketil 
å avgjøre. Det er selvfølgelig en mulighet for at Vansjø-funnet kan være et 
oppbevaringsfunn som av uvisse årsaker aldri ble hentet igjen. Dog er det flere ting 
som tyder på at Vansjø-funnet utgjør et votivfunn. Jeg vil begrunne det med 
følgende: 

De fleste funn av tilsvarende karakter med kvinnesmykker fra yngre bronsealder 
som er fremkommet i Syd-Skandinavia, har en rituell karakter. De representerer 
votivfunn. Normgivende utgangspunkt her er Budense-offerbrønnen og Glerup
depotet (kfr. Nordman 1920, Kristiansen 1974). Flere av disse votivfunnene med 
kvinnesmykker inneholder gjenstandskombinasjoner som har vært bestemt for en 
person. Et slikt fullstendig smykkesett består .av hengekar, kupa, halsring, to 
armspiraler og fibel (kfr. Baudou 1960: 122). Vanligere er en kombinasjon der en 
eller flere av gjenstandene mangler, slik tilfellet er med Vansjø-funnet. Men der har 
man til gjengjeld to hengekar. 

Et annet prerogativ for votivfunnene er at de i hovedsak inneholder hele og 
fullstendige gjenstander (Levy 1977). De profane depotene inneholder ofte 
fragmenterte eller ødelagte gjenstander. 

Videre preges de rituelle deponeringene av en stereotypisering både i objektvalg og 
med hensyn til deponeringssted. Dette understrekes fullt ut av etnografiske 
analogier. Det er i det hele tatt stereotypiseringen - gjentagelsens magi - som 
eksponerer den rituelle kommunikasjon mellom menneskene og «Det hellige» (kfr. 
Rappaport 1971: 62). Gjenstandsmessig viser det stereotype seg i at det til stadighet 
er kvinnesmykker som trekkes ut av den profane og inn i den sakrale .sfære. 
Stedsmessig er det i Norge urer som velges som deponeringssteder. Nes ten alle de 
norske kvinnedepotene fra yngre bronsealder er fremkommet i urer. 

Etnografiske analogier viser at slike helligsteder er fjerntliggende plasser; steder 
der folk vanligvis ikke ferdes til daglig. Nettopp dette er typisk for de lokaliteter 
hvor votivfunnene er fremkommet. I Syd-Skandinavia dreier det seg hovedsakelig 
om våtmarksområder; myrer, sjøer, sumper og kilder, mens det i Norge som nevnt 
er urer. Begge stedstypene utgjør som regel utilgjengelige områder som ligger 
utenfor den vanlige «manneheimen». 

Alle disse momentene som karakteriserer et votivfunn fra yngre bronsealder, 
finner vi igjen ved Vansjø-funnet. Bronsene er, populært sagt, ofret til en eller annen 
guds gunst. I en liten bronsealderbygd, hvor alt avhang av grøden og husdyrbestan
dens trivsel, har det ofte vært bruk for å påkalle høyere makters bistand. Votivofferet 
var en investering for guddommelig hjelp i en vanskelig tid. Om Vansjø-votivet 
frembragte den ønskede virkning, ja, se det vites ikke i dag. Svaret ligger innhyllet i 
det forhistoriske mørke. Kun de sakrale gjenstandene man ønsket å manipulere «Det 
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hellige» med, er tilbake. Men det er ikke så rent lite. For arkeologien er det tvert 
imot det viktigste. 

Summary 

The Bronzes from Vansjø 

I. Background 
The three Bronze Age bronzes published here were found in the autumn of 1926, on 
a small island in Lake Vansjø, immediately east of the Oslofjord. A man who was 
out shooting hares found them when he was extracting a wounded hare from under a 
big stone where it was hiding. The stone lay in a scree facing east. As the ground was 
frozen hard, it was impossible to get the bronzes out, and so they were left until the 
next spring. Neither the finder nor any of those he consulted realized what it was he 
had found, and therefore he stored his find in the attic of his house. 

The present author heard about these bronzes in 1968, and made provision for 
their being sent to the University Museum of National Antiquities in Oslo. The 
same year he also surveyed and mapped the find-spot, which lie at the top of the 
scree. The sto ne under which the bronzes were found was alm ost 2 m long, O. 8 m 
wide and 1 m high. It stood clearly out from the other large stones here, and thus it 
formed an excellent land-mark. 

There were no archaeological traces of any kind in the repository. The entire scree 
was investigated with a metal detector, but without result. Those who secreted the 
bronzes here must presumably have come from the ancient, rich settlement district 
south of Vansjø. Here we have some of Norway's earliest farms, and all other 
Bronze Age bronzes from the Vansjø region come from these farms. In the author's 
opinion, the bronzes are most likely to be a votive deposit. 

IL The Finds- chronology and interpretation 
The article deals with three pieces of women's jewellery, dating from the late Bronze 
Age, period V. The find consisted of two hanging bowls and a cupa (figs. 8-10). 

The author gives a description of the bronzes. He emphasizes that they are of 
exquisite quality, and that they are among the most magnificent pieces of the 
Norwegian material from the Bronze Age. The two hanging bowls are of a rare type, 
with a flat trellis-work edge on the inside of the neck. One of them also has a fieze of 
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birds on one half of the neck (fig. 8A&C). We know of no other hanging bowl with 
such a hird frieze. 

Birds are originally a foreign element in the northern sphere of motifs. The author 
therefore attempts to trace the place of origin of this motif. He considers that it came 
to the North from central Europe, and maintains that it originated in the 
south-eastern urn-field cultures. 

He discusses the possible symbolic importance of the hird frieze. The use of 
symbolic birds was very common during the prehistoric period. Several interpreta
tions are discussed in the article. The author does not arrive at any unabiguous 
solution, but he makes it clear that the motif was not intended purely as 
ornamentation of the bowl. 

As for the place of origin of these bronze objects, the author does not consider it 
entirely impossible that they may be of local manufacture. As comparatively many 
hanging bowls have be en found in eastern Norway, and as the se are of similar form 
and style, such an interpretation is not unreasonable. The author concludes, 
however, that the Vansjø bronzes probably o ri gina te in a region where central or 
western Swedish forms dominated. 

The function of the bronzes is discussed in the article, and earlier theories are 
referred to. In the situation obtaining at present, it is difficult to give a completely 
unambiguous and adequate interpretation of their primary function- this holds true 
of the hanging bowls, at least. 

The Vansjø find is interpreted as a hoard. This type of find and the problems 
accompanyin it are discussed. By adducing analogies, the author concludes that the 
Vansjø bronzes represent a votive deposit. 
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Arne Skjølsvold 

Et gravfelt i Rondane med keltertids tradisjoner 
En foreløbig meddelelse 

I 1970 undersøkte jeg en gravrøys ved lokaliteten «Spranget» i fjellet mellom 
Rondvassbu og Mysuseter i Rondane. Gravrøysa, som ligger i 1080 m høyde o.h., 
inneholdt av gravgods bare en fragmentarisk jernkniv som ikke ga sikker beskjed om 
alderen. En datering ble derfor utført på trekull fra likbålet og den har gitt alderen 
340 ± 140 år før Kristus (T-972, ukalibrert). 

På grunn av sin høye elde og det faktum at den var nærmere 1000 år eldre enn alle 
tidligere kjente gravfunn fra fjellet, hadde jeg i begynnelsen vanskelig for å feste tillit 
til dateringen. (Kfr. Viking 1979, s. 148 og 1980 s. 22) 

I 1979 undersøkte jeg imidlertid en grav i Rendalsfjellene som ga en sikker datering 
til tiden omkring Kristi fødsel (Kfr. Viking 1980, s. 5-17). 

Dermed var den tidligere «magiske» bakre grense for fjellgravfunn til tiden 
omkring overgangen folkevandringstid/merovingertid definitivt brutt, og keltertids
dateringen fra Rondane ble mer troverdig. 

Sommeren 1982 fikk jeg en ny bekreftelse på at fjellgravene har tradisjoner tilbake 
til eldste jernalder. 

Under mitt arbeide med undersøkelser av jernaldergraver i sydnorske fjellstrøk, 
kom jeg tidlig i forbindelse med zoologen, dr. Edvard K. Barth som i en årrekke har 
drevet kartlegging og undersøkelser av fangstanlegg i østnorske fjellstrøk, og da 
særlig av rensdyrgraver. 

I 1960-70-årene var Barth sammen med sin kone i gang med kartlegging av 
dyregravsanlegg i Vuludalen, i det sørøstre hjørne av Rondane nasjonalpark. 
Vuludalen er en liten og lav, østvendt dalsenkning som følger elva Vulua fra 
Vulutjønnene og nedover mot Wollum i Sollia. Den delen av dalen som ligger over 
skoggrensen tilhører Opland fylke mens nederdelen tilhører Hedmark. 

Langs kantene av Vuludalen, fra Søndre Vulutjønn og nedover til et godt stykke 
nedenfor skoggrensen, hadde Barth registrert et sammenhengende dyregravssystem 
på 150 graver. 

På et par steder i området hadde han merket seg små steinrøyser som han mente 
kunne være gravrøyser, og dette var foranledningen til at jeg slo følge med ham for å 
se nærmere på disse lokalitetene. 

Antagelsen viste seg å være riktig. Den ene gravrøysa ligger like ved Søndre 
Vulutjønn. Den ble utgravet av oss i 1979, men viste seg å være funntom, hvilket kan 
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Fig. 1. Oversikt over gravfeltet på elvesletten syd for Vulua. Graven lengst til høyre inneholdt 
sverd og pilespisser fra 700-årene. Keltertidsgraven ligger ved personene helt til venstre på 
bildet. Skjult av ener ligger det her en rekke gravhauger. 

skyldes at den var sterkt forstyrret fra gammelt av. Svake sotspor i bunnen av graven 
kunne tyde på at det dreide seg om en branngrav, men det ble ikke funnet 
tilstrekkelig materiale for 14C-datering. 

Den andre røysa lå nede i Vuludalen i ca. 1000 m høyde og like ved grensemerket 
mellom Opland og Hedmark fylker. Den var helt utkastet i sentrum, men en 
nærmere undersøkelse i bunnen av graven brakte for dagen 3 mosaikkperler fra 
yngre jernalder, uten at det er mulig å tidfeste graven nærmere. 

En sømfaring av terrenget viste at det var 4-5 små gravrøyser på stedet, men de 
andre var vanskeligere å oppdage fordi de lå i en steinur. 

Ca. 1,5 km lenger vest og nærmere Vulutjønnene ble det funnet nok en gravplass 
og denne gangen et helt gravfelt på mer enn 20 små hauger og røyser. Et par av disse 
ligger et stykke fra hovedfeltet. 

Lokaliteten ligger over skoggrensen i godt 1000 m høyde og der hvor Vuludalen 
begynner å flate ut for snart å gå i ett med fjellet. 

Haugene er små med tverrmål fra ca. 3,5-6 m og høyden er vanligvis godt under 
0,5 m. De er derfor vanskelig å oppdage fordi de oftest ligger gjemt under mose og 
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Fig. 2. Den lille gravrøysa som inneholdt et kvinnegravfunn fra 700-årene. Hovedgravfeltet 
ligger på sletten nedenfor. I bakgrunnen fjellet «Hornflågan». 

einer (Fig. 1). Et gammelt veitråkk mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen går rett 
gjennom gravfeltet; men selv om det har vært ferdsel her gjennom uminnelige tider 
var gravene ukjent for bygdefolket. 

De fleste gravene ligger samlet på elvesletten 80-100 m syd for Vulua og inntil 
foten av søndre dalbrink. 5 andre ligger i ur oppe i selve brinken, mens en enslig røys 
ligger på kanten av brinken (Fig. 2). 

Gravfeltet er enda ikke kartlagt og et nøyaktig antall graver kan ikke oppgis da det 
i enkelte tilfeller er vanskelig å skille mellom graver og naturdannelser. 

4 graver nede på elvesletten og den ene oppe på kanten av dalbrinken (kfr. fig. 2) er 
undersøkt, og av disse har 3 gitt funn. 

Den første som ble undersøkt er den østligste på feltet og den som kan sees lengst 
til høyre på fig. 1. 

Haugen er ca. 6 m i tverrmål og ca. 40 cm høy og har en klart markert, V -formet 
fotgrøft (fig. 3). Den besto av steinblandet jord som skjulte en steinramme eller 
steinkarm, plassert omlag midt i graven. Karmen, som var laget av steinheller reist på 
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Fig. 3. Sverdgraven med restaurert gravkarm. 

kant, var svært forstyrret men lot seg restaurere. Den viste seg å være ca. 2 m lang og 
1,60 m bred. 

Inntil vestre vegg ble funnet et nærmere 1 m langt, velbevart, enegget sverd med 
tange og 11 pilespisser av jern. Disse lå samlet like ved sverdets tange og har 
sannsynligvis ligget i et kogger (Fig 4 ). 

Sverdet og pilespissene daterer graven til 700-årene. 
Hvorvidt det opprinnelig har vært flere funn i graven er vanskelig å si, men dette er 

godt tenkelig da den var en god del forstyrret fra gammelt av. Spor etter den døde ble 
ikke funnet, men gravens konstruksjon og det faktum at det ikke ble funnet trekull, 
kan tyde på at vi står overfor en ubrent begravelse. 

Den neste graven som ble undersøkt er den som ligger oppe på dalbrinken (kfr. 
fig. 2). 

Dette er en liten, uregelmessig røys, knapt 3,5 mi største tverrmål og lagt sammen 
av ett lag til dels store stein. Under disse var lagt flate steinheller som dekket over et 
20 cm tykt brannlag hvor det ble gjort en rekke funn. Av disse kan nevnes en øks av 
jern, en celt, 2 kniver, 1 pilespiss, 2 jernskjeer, 2 synåler av jern, beslag til et lite 
skrin, 2 skålformete spenner av den tidlige merovingertidstypen, foruten 22 perler av 
farvet glass og mosaikk (fig. 5-6). 
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Fig. 4. Merovingertidssverdet blottlegges. Foto: Edv. K. Barth. 

Oldsakene og funnforholdene gjør det klart at vi står overfor en brent 
kvinnebegravelse fra 700-årene, dvs. omlag fra samme tid som den ovenfor nevnte 
sverd-graven. 

Av de tre øvrige gravene som ble undersøkt var det bare en som ga funn, og dette 
besto bare av en jernkrampe og deler av et flatt jernbeslag som ikke gir holdepunkter 
for datering. Graven bar tydelig preg av å være blitt ødelagt i gammel tid. 

Graven som besto av steinblandet jord, var ca. 6 mi tverrmål og ca. 40 cm høy. 
Samme størrelse og utseende hadde en av de to funntomme røysene. 

Den siste av de funntomme røysene var mindre og bare knapt 3,5 mi tverrmål, og 
ca. 45 cm høy. Haugfyllen besto av stein og jord i noenlunde lik blanding (Fig. 7). 

På bunnen av graven ble det avdekket et 1 O cm tykt, tett brannflak som bredte seg 
over det meste av haugbunnen. Det ble som nevnt ikke gjort oldfunn i dette 
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Fig. 5. Kvinnegraven avdekkes. 

brannflaket og det ble ikke konstatert brente bein. En 14C-datering har gitt alderen 
315 ± 105 år før Kristus (T-4961, kalibrert). Det forhold at dateringen er utført på 
bjørkenever gjør det sannsynlig at den er korrekt. 

Hva grunnen kan være til at det ikke ble funnet oldsaker og spor av den døde er 
vanskelig å si. Graven viste synlige spor av å være forstyrret i sentrum, og eventuelt 
gravgods kan derfor være fjernet i gammel tid. Det faktum at graven er av så stor elde 
kan også være en medvirkende årsak til at oldsaker og beinfragmenter er «tær~~ bort 
av tidens tann». 

I denne forbindelse kan det være av interesse å minne om at også den ovenfor 
omtalte graven fra «Spranget» - forøvrig en lokalitet som ikke ligger så langt fra 
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Fig. 6. Gjenstander fra kvinnegraven blottlagt. 

Vuludalen- bare inneholdt en liten, fragmentarisk jernkniv og at det ikke ble funnet 
spor av brente bein. 

Med i vurderingen må man også ta det forhold i betraktning at keltertidens graver 
vanligvis er ytterst sparsomt utstyrt med gravgods. 

Dersom vi godtar at denne graven skriver seg fra førromersk jernalder, får vi et 
tidsintervall til de to øvrige daterte graver fra stedet på nærmere 1000 år. Spørsmålet 
blir da hvorvidt gravfeltet kan tenkes å ha vært i noenlunde kontinuerlig bruk over så 
lang tid. Utenkelig er vel ikke dette, gravenes antall tatt i betraktning. I tillegg 
kommer at det kan være graver på stedet som foreløbig ikke er registrert. Dette 
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Fig. 7. Keltertidsgraven før utgravning. 

gjelder både eventuelle flatmarksgraver og graver i den store og uoversiktlige steinura 
som støter inn til fjellet. 

Av interesse for spørsmålet er det at vi har dateringer av andre anlegg som 
indikerer aktivitet i området også i de mellomliggende tidsperioder. Det gjelder blant 
annet dateringer av to koksteinsgroper med tilknytning til bosetning på stedet. Den 
ene gropa ligger på elvesletten, mellom gravfeltet og Vulua, og den andre på en liten 
terrasse på brinken på nordsiden av elven. 

Begge gropene er ca. 1,80 mi tverrmål og dybden varierer fra henholdsvis 50 cm 
for den førstnevntes vedkommende til 80 cm for den andre. I bunnen av gropene ble 
det funnet trekull og skjørbrent stein. I den sistnevnte gropen ble det også funnet 
noen små beinfliser og en liten knokkel. Analyser av beinmaterialet ved Zoologisk 
Museum i Bergen har vist at det dreier seg om bein fra reinsdyr. 

Trekull fra den førstnevnte gropen har gitt dateringen 5 ± 105 år etter Kristus 
(T-4962, kalibrert) og fra den andre 25 ± 135 år etter Kristus (T-4963, kalibrert). 

I tillegg kan nevnes at datering av trekull fra et ca. 1 O cm tykt kultur lag på 
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elveterrassen like ved koksteinsgropen har gitt datering til keltertid: 270 ± 150 år før 
Kr. (T -4353, kalibrert). 

Endelig skal vi nevne at en 14C-datering av en steinmurt reinsdyrgrav i nærheten av 
gravfeltet har gitt datering til yngre romertid (350 ± 90 år etter Kristus). 

Dersom vi går ut fra at det er en sammenheng mellom gravplassen, koksteinsgro
pene og reinsdyrgravene, har vi allerede i disse dateringer fra eldre og yngre romertid 
utfylt noe av den kronologiske hiatus som foreløbig eksisterer på gravfeltet. Men 
bare fremtidige undersøkelser såvel på gravfeltet som på andre anlegg i dets 
umiddelbare nærhet kan bringe nærmere klarhet i dette spørsmålet. 

Men allerede med de undersøkelser som er utført i Vuludalen begynner man å ane 
konturene av et meget interessant kultur billede: 

Det omfattende gravfeltet synes å måtte representere en befolkning eller grupper 
av mennesker som har hatt tilhold på stedet i lang tid. Lokaliseringen av gravfeltet 
like inntil et omfattende fangstgravsystem, tyder på at villreinsfangst har hatt en 
sentral plass i disse menneskenes erverv. Fremdeles er dette rike reinsdyrtrakter og 
fjellnavn som «Hornflågan» tyder på at det også har vært det i gammel tid. 
Beliggenheten inntil en fiskerik elv, Vulua, og naboskapet til to fiskerike vann, 
Vulutjønnene, antyder at også ferskvannsfiske har inngått i næringstilfanget. 
Forøvrig må det ha vært allsidige muligheter for jakt i området, kanskje ikke minst 
småviltjakt. Et nærliggende lokalitetsnavn som «Rjupflågan» faller naturlig inn i 
denne vurderingen. 

Beliggenheten, på grensen mellom skog og snaufjell, har gjort det mulig for disse 
menneskene å utnytte også skogens fangstmuligheter, og kanskje ikke minst 
elgjakten. 

Hvorvidt det har vært kontinuitet i bosetningen i Vuludalen, og i hvilken 
utstrekning det kan være tale om beslektede grupper som har hatt tilhold deroppe i 
generasjon etter generasjon, er ugjørlig å si. Hvorvidt bosetningen har vært helårs vet 
vi heller ikke. Det forhold at de mennesker som har hatt tilhold deroppe, også har 
begravet sine døde på stedet, kunne tyde på en forholdsvis stasjonær bosetning, uten 
at denne nødvendigvis har vært helårlig. Forekomsten av såvel manns- som 
kvinnegrav tyder på familie bosetning. Men selv om det er tale om mennesker med en 
bevegelig bosetningsform, så er det all grunn til å anta at gravfeltet i Vuludalen i hvert 
fall representerer en hovedboplass, og at det i første rekke er mennesker med en 
fangstøkonomi vi står overfor. 

Av interesse i denne forbindelse kan nevnes at pollenprøver i en myr like ved 
gravfeltet ikke har gitt indikasjoner som tyder på at folkene i Vuludalen har drevet 
noen form for jordbruk eller fedrift på stedet. (Muntlig opplysning fra cand. real. 
Helge Irgens Hø eg.) 

Det store gravfeltet og de rike og varierte jakt- og fangstressursene som er antydet 
ovenfor, gjør det fristende å antyde at det i hvert fall til tider kan ha vært fastboende 
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fangstfolk i Vuludalen. Vi har riktig nok ikke funnet bosetningsspor av en karakter 
som godtgjør dette foreløbig, men det har hittil vært lite anledning til å søke etter 
slike spor. 

Noen vil kanskje innvende at det ville være unaturlig for mennesker med fast 
tilhold i fjellet vinterstid, og at det er mer sannsynlig at vinterboplassene har vært i de 
tilstøtende dalfører hvor det var lunere. Det er vel imidlertid et spørsmål om ikke 
dette er tanker som har mer relevans til moderne mennesker enn til naturfolk som 
har levet av jakt og fangst. For dem har maten vært det sentrale, og der hvor den var å 
finne har de hatt sitt tilhold. For mennesker som ikke har vært avhengige av jordbruk 
og fedrift har klimaet sannsynligvis spilt en underordnet rolle. Det har i første rekke 
vært spørsmål om en tilpassing. Som illustrerende paralleller kan vi tenke på 
fjellsamer og eskimoer. 

Slik det vanligvis er med fjellgravene ligger også gravfeltet i Vuludalen ved et 
eldgammelt veitråkk. Tråkket gjennom Vuludalen har forbundet bygder i Østerda
len og Gudbrandsdalen med hverandre. Langs denne veileia kan vi tenke oss at 
fangstfolkene i Vuludalen kan ha hatt kontakt med utenverdenen og med de 
kulturimpulser som blant annet gjenspeiler seg i gravgodset. 

Undersøkelsene i Vuludalen er ikke avsluttet og det gjenstår mange spørsmål som 
det muligens vil finnes svar på ved fortsatte utgravninger. Jeg fant det imidlertid 
riktig allerede nå å gi en foreløbig melding om funnene. Gravfeltet i Vuludalen er 
unikt i sitt slag. For første gang står vi her overfor et større gravfelt i et typisk 
høyfjellsmiljø, og for første gang har vi fått en datering som med stor sikkerhet viser 
at fjellgravene i hvert fall har tradisjoner tilbake til eldste del av jernalderen. Det er 
vel imidlertid liten grunn til å tro at vi dermed har funnet frem til en bakre grense for 
bosetning og ferdsel i fjellstrøkene våre. 

Men undersøkelsene i Vuludalen har allerede gitt en ny dimensjon til forståelsen av 
høyfjellets arkeologi. 

Summary 

A Burial Ground in Rondane, with Traditions Indicating the Celtic Iran Age 

The article deals with investigations of a burial ground in Vuludalen in Rondane. The 
investigations of this burial ground, which consists of 20-25 mounds and cairns, 
were carried out during the years 1980-82. The locality lies more than a thousand 
metres above sea-level. 

Two of the five burials investigated have yielded finds datable to the eighth 
century A.D., while a third grave has be en C-14 dated to the pre-Roman Iron Age 
(315 ± 105 years B.P.). 

Until a few years ago, the earliest dates obtained from burials in the mountains 
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were from the period of transition Migration Age/Merovingian Age, and there was a 
tendency to regard this as the highest time limit for mountain burials. 

In 1970, the author investigated a burial near the locality «Spranget» in Rondane. 
A C-14 anal y sis of charcoal from this burial yielded a date during the pre-Roman 
Iron Age. At first I hardly trusted this date, since it was almost a thousand years 
earlier than any other dated finds from the mountains. 

However, in 1979 I investigated a grave in the Rendal mountains, and the grave 
furniture here also yielded a date around the beginning of the Christian era. Thus the 
date from Rondane also appeared more acceptable than before. 

The new result from Vuludalen in Rondane has surely supplied definite 
corroboration of the date of the earliest burials in our mountain districts - these 
traditions must at least go back to the beginning of the early Iron Age. 

The burial ground lies in a mountain area with excellent hunting and fishing 
amenities, in the immediate vicinity of a comprehensive system of pit-falls for wild 
reindeer. This would seem to indicate that the population here represented must 
have lived primarily by hunting, fishing and trapping, and that they may, at least at 
times, have lived in the mountains all the year round. 
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Roar Ha u glid 

Om stavkirkers datering. 
Myntfunnenes betydning 

I en resensjon av undertegnedes bøker om de norske stavkirker (Hauglid 1969, 1973, 
1976) har den svenske forsker Lennart Karlsson kommet inn på dateringsproblema
tikken (Karlsson 1978). Som i sin utmerkede bok Romansk traornamentik i Sverige 
(1976) stiller han seg svært skeptisk til nytten eller riktigheten av å drive datering. 
Han vil, som han sier, ha «forutsattningslos forskning». « ... varfor inte acseptera 
en rimlig osakerhetsmarginal i vantan på ett tillforlitligare bedomingsgrunnlag». 

Ja, kunne vi bare vente å finne det. For den eldre delen av bygningshistorien, den 
så å si arkeologiske delen, kan vi nok ennå gjøre mange funn som kan hjelpe oss 
videre, også når det gjelder datering. Jeg tenker f.eks. på eventuelt daterbare mynter 
som kan finnes «in situ», d. v.s. nedlagt i forbindelse med bygningsmessige 
konstruksjoner, og som da kan gi oss en bakre grense for disse. Slike funn er viktige. 
Det gjelder bl. a. mynter som er funnet i bunnen under nedgravde stolper i de 
tidligere jordgravne stolpekirker. En del slike funn som er gjort i de senere år både i 
Sverige og Norge, viser således at man ennå så sent som omkr. 1100, da 
stavkonstruksjoner på frittliggende sville-rammer over jorden er vel kjent (Urnes Il, 
Hemse, Eke, Silte), noen steder fortsatt har reist kirker med jordgravne stolper 
(Uvdal, Høre, Hammarlunda). 

Men når det gjelder den fullt utviklede stavkirke på sviller, kan vi dessverre ikke 
vente å finne stort mere enn det materiale vi har. Spredte og tilfeldige myntfunn 
under gulvene i disse kirker kan i beste fall bare indikere at det gjennom de 
tilsvarende tider har stått en kirke på stedet. Men da slike kirker på frittliggende 
svilleramme kan ha avløst hverandre uten å ha etterlatt seg arkeologiske eller andre 
spor, kan vi oftest ikke vite fra hvilken kirke myntene stammer. Det eneste vi da har 
å bygge på, er det bygningsmateriale som er kjent, og dette får vi søke å plassere best 
mulig i tid ut fra de historiske, bygningskonstruktive og stilmessige fakta som 
foreligger. 

En så sikker datering som mulig er viktig for kulturhistorien i sin helhet. Skal vi 
forstå et fenomen, enten det gjelder i stilhistorie eller bygningshistorie, må vi vite når 
det opptrer og hvordan det sprer seg. Først da har vi sjansen til å sette det inn i en 
bredere kulturhistorisk ramme og lære dets opphav og betydning å kjenne. 
Metodene til en slik tidfestning kan diskuteres, men at dette må være et mål for 
forskningen, skulle jeg tro de fleste var enig om. a eg ser her bort fra uheldige 
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tendenser til å sette sammen smukke stilserier, det være seg av krusifikser eller 
runestener, og datere dem mer eller mindre på ti-året.) 

Jeg kan derfor ikke være enig med Karls son når han uttaler at jeg burde fraholdt 
meg fra å søke nye dateringer i stavkirkematerialet. Han mener at når jeg har festet 
«uppmarksamheten på en rad svagheter i den tidigare, slentrianmassigt accepterade 
stavkyrkokronologien», er dette «ett i alle lovvart foretag», men at jeg da burde 
stanset med det, ikke «ersatta en gammal galenskap med en ny». Jeg er dypt uenig i 
dette. Det kan ikke være noe mål for forskningen bare å rive ned. Negativ kritikk 
alene bringer sjelden forskningen fremover. Forskningen må være konstruktiv, 
ideskapende. River man det gamle ned, må noe nytt bygges opp. Om dette er 
«galenskap», får så tiden og senere forskere avgjøre. Er det slik, så får man rive ned 
igjen og bygge på nytt, inntil man har lært fundamenteringens kunst. 

Når det gjelder stavkirkene, står vi på noe fastere kronologisk grunn enn ved 
løsreven stildekor, idet vi har flere muligheter til å krysspeile dateringsteoriene. Det 
'rike stilhistoriske materiale vi har i portalene kan således prøves mot en del viktige 
bygningstekniske data hvor den relative kronologi er kjent. Denne relative kronologi 
er gitt av materialet selv. Ut fra kjente tilfeller vet vi at den basilikale søylestavkirken 
har avløst en mindre enskibet stavkirke, og således som type er yngre enn denne. 
Noe som neppe burde overraske noen. De norske søylestavkirkene hvor vi foreløbig 
ikke vet noe om en slik forgjenger, skiller seg ikke på noen måte ut fra de nevnte, og 
vi må gå ut fra at mange, kanskje de fleste av disse, har hatt mindre, enskibete 
forgjengere på svillerammer, som i sin tid igjen har avløst eldre jordgravne kirker. 

I byggingen av de norske søylestavkirker inntreffer det i tidens løp visse tekniske 
og formale endringer. Bygningenes og dermed portalenes høydeforhold økes, 
koråpningen blir bredere. Den indre søylereisning blir avbunnet med «tenger» og 
kryssavstivende Andreaskors, og søylenes antall nede i skibet innskrenkes, inntil 
bare de fire hjørnesøyler står igjen (fig. 2,3). At de søylestavkirkene som har disse 
trekk, er yngre enn de som ikke har det, bevises av materialet selv. I flere tilfeller kan 
vi nemlig konstatere at de nevnte endringer og nye konstruktive ledd er innført 
sekundært i eldre kirker (Hopperstad, Lom, Grinaker, Aurdal). Ja de to sistnevnte 
av disse er til og med helt omgjort i middelalderen ved at man har kappet noen eller 
alle mellomsøylene over «tangen» og således gjort den eldre mangesøylede kirke om 
til en med «tenger» og Andreaskors, og færre søyler ned i skibet. En videre støtte for 
en relativ kronologi har vi i noen steder påviselig senere tilsatte svalganger, apsider 
m.m. Gjennom dette materiale har vi bl.a. fått en ganske holdbar relativ 
profilkronologi. 

I tillegg til dette kommer visse stiltrekk som skiller den yngre gruppen ut fra den 
eldre: Gjennomført bruk av drageportaler (de eldre har enkle, sten-imiterende 
portaler) og annen ornamenta! utsmykning, endrede kapitelformer, bruk av 
«masker» øverst på de indre søyler, m.m. 

Men er materialet stort nok til å sette opp en slik relativ kronologi, vil kanskje 
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Fig. 1. Den indre reisning i de eldste av søylestavkirkene fra omkring 1200 har ingen 
skråavstivninger. (De stiplede bygningsledd i Hopperstad, Lom og Grinaker er fra senere i 
middelalderen). Søylene avsluttes ikke med «masker» øverst, slik som i de senere stavkirkene 
og har til å begynne med heller ikke kapiteler. «Sten-stilen» er ellers helt gjennomført, 
portalene normanniske uten drage-dekor. Alle mellomsøyler har ovalformet tverrsnitt. 
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Fig. 2. Med den yngre, store hovedkirken i Stedje i Sogn (fra noe før 1250) får 
søylestavkirkene mer høydeformat og nye avstivende konstruksjonselementer. «Andreas
kors» og sammenbindende «tenger» blir tatt i bruk. Kryssavstivninger, som da også var blitt 
alminnelige i europeiske trekonstruksjoner, kommer heretter til å høre til det faste utstyr i 
søylestavkirkene, selv der hvor kirkens lille størrelse (som i Borgund) ikke skulle gjøre det 
nødvendig. Tverrbjelkene («tengene») gjør det imidlertid mulig etter hvert å innskrenke 
søylenes antall ved at midtre eller annen hver søyle også i siderekkene ikke føres ned til gulvet. 
«Maskene» øverst på søylene har nå fått sin faste plass. Det samme gjelder de rikt utskårne 
drageportaler. 
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Hurum Hemsedal 
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Fig. 3. Tendensen mot et friere rom kommer tydelig til kjenne i det yngste sett av 
søylestavkirker, de såkalte fire-søylede Valdres-kirker fra omkring 1250 og senere. Bare 
hjørnesøylene når her ned til gulvet. Tendensen understrekes ved at Grinaker kirke denne tid 
ombygges til «Valdres-type». Mellomsøylene kappes, og buer, «tenger» og «Andreaskors» 
settes inn. 

enkelte spørre. Er det ikke så mange typer av stavkirker? Når det gjelder 
søylestavkirkene, må det bevarte materiale her sees som ganske representativt, ja så 
representativt at det har gitt et falskt bilde av den norske stavkirke i middelalderen. 
Forholdet er nemlig det at søyle-stavkirkene (i likhet med stenbasilikaen) ser ut til 
bare å ha utgjort en liten og eksklusiv gruppe av de kanskje over 1000 stavkirker i 
Norge i middelalderen- neppe stort mer enn 10% av dem. Av disse kanskje ikke 
stort mer enn 100 kirker har vi bevart, eller kjenner på annen måte 25. Innen denne 
gruppen er det i virkeligheten bare to hovedtyper, den «stenstil»-pregede uten 
opprinnelige drageportaler (med unntagelse av Hopperstad) og uten egen konstruk
tiv avstivning av den indre søylereisning (1 O stk.), og de med drageportaler og 
opprinnelige, nyere konstruktive ledd (15 stk.). Det kronologiske forhold mellom 
disse to typer er som nevnt gitt av materialet selv. (Fig. 1, 2 og 3 ). 

Når vi på denne måte er kommet frem til en relativ kronologi for søylestavkirke
nes hovedtyper, er vi allerede et godt stykke på vei når det gjelder mulighetene til å 
foreslå en noenlunde absolutt datering, selvsagt innen en viss pluss - minus ramme. 
Mener vi å ha funnet en slik ramme, står det igjen å prøve om den passer til det 
historiske bilde som stavkirken må være en del av. Igjen får man søke å peile seg inn 
fra forskjellige utgangspunkter. Passer den tenkte tidsramme med det generelle 
bygningshistoriske bilde, i sten og i tre, ute og hjemme? Passer den til den historiske 
bakgrunn, lokalt og rikshistorisk, sosialt og økonomisk? Som mulig støtte under vår 

122 



søken kommer eventuelle skriftlige og arkeologiske kilder, runeinnskrifter, mynt
funn o. a. Skulle disse veier etter en kritisk vurdering møtes i ett og samme 
krysningspunkt, må det etter min mening være ikke bare tillatt, men også riktig å 
angi den datering man kommer frem til. Jeg er enig med Lennart Karlsson i at en 
nøktern fremleggelse av materialet er viktig. Mange har gjort det på en fremragende 
måte, men dette kan allikevel ikke være forskningens mål. U ten tenkning, ideer og 
teorier, ingen fremgang for vitenskapen. 

Ut fra de her omtalte synspunkter har jeg datert den eldre gruppe av 
søylestavkirkene til omkr. og etter 1200, en datering som stort sett ikke betyr noen 
vesentlig endring i forhold til tidligere antagelser, og som ble støttet etter den 
arkeologiske utgravning av kirken i Kaupanger, hvor det har eksistert to jordgravne 
stolpekirker før den nåværende. Hele denne gruppen har et sterkt ensartet teknisk 
preg (fig. 1 ), har ikke drageportaler eller annen ornamentik av denne art. Stilen er 
nøktern, portaler, kapiteler og annet er preget av den tidlige romanske «Stenstil», og 
den indre søylereisning har ingen egen konstruktiv avstivning. 

At den andre gruppen av søylestavkirker (fig. 2, 3), som har drageportaler, 
søylemasker og bevislig yngre formale og tekniske elementer, måtte dateres noe 
senere, fant jeg naturlig, selv om det for enkelte av kirkene i denne gruppen, som 
tidligere var datert på bare runologisk grunnlag (Stedje, Borgund, Høre), måtte bli 
ganske vidtrekkende omdateringer. 

Den her nevnte gruppedatering forhindrer selvsagt ikke at søylestavkirker i den 
første gruppe kan være bygget samtidig eller sogar senere enn de andre, selv om det i 
det bevarte materiale ikke ser ut til å være noe teknisk eller historisk grunnlag for å 
anta dette. Når det gjelder hele den store hovedmassen av stavkirker, de enskibete, 
har disse selvsagt vært bygget gjennom hele middelalderen, men her er det meste av 
det eldste materialet forsvunnet. 

Gjennom Riksantikvarens utgravning av gulvet i Høre (Hurum) stavkirke i 
Valdres i 1979 er dateringsspørsmålet vedrørende stavkirkene, og ganske spesielt den 
i Høre blitt aktualisert på ny. Ut fra antatt tolkning av en angivelig «historisk» 
runeinnskrift på en av de indre søyler i denne kirkens skib er kirken av tidligere 
forskere datert til 1179 (fig. 5). Medvirkende til denne antatte datering har vært en 
høyst tvilsom tolkning av en annen angivelig «historisk» runeinnskrift på en 
søylerest fra Stedje stavkirke i Sogn til 1184, og videre en antatt «innvielses»
innskrift i Borgund stavkirke, på runografisk grunnlag datert til omkr. 1150. 

Etter dette skulle denne type av stavkirker med opprinnelig bruk av bevislig yngre 
konstruksjonsledd, som sammenbindende bjelker («tenger») mellom de indre søyler 
og kryss-avstivende Andreaskors, være betydelig, ja opp til 50 år, eldre enn den 
gruppe av store og kjente søylestavkirker i Sogn og andre steder som er reist uten 
disse nyere konstruktive elementer (eller som har fått dem sekundært tilsatt), og som 
de fleste forskere idag er enige om må stamme fra tiden omkr. 1200. Det gjelder en 
gruppe på 10 av de noen og tyve søylestavkirker vi idag kjenner til. 
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Fig. 4. Høre stavkirke, plan. Stiplet: Den første kirke fra midten av 1000-tallet. De fire 
stolpehull utenfor, etter antatt svalgang, kan være fra en større kirke som har avløst den første. 
(Etter]. Jensenius.) 

Ut fra hva jeg tidligere har påpekt, må dette være å sette saken på hodet. Da både 
Stedje og Borgund, og så avgjort Høre, hører til den konstruktivt og stilmessig yngre 
gruppe, har jeg derfor funnet å måtte avvise utlegningen av de to førstnevnte 
runeinnskrifter som «historisk» dateringsgrunnlag, og har antatt at disse kirkene er 
reist i første halvdel eller midten av 1200-tallet. Når det gjelder Borgund, er den 
omtalte runeinnskriften bevislig over 100 år yngre. Den står i vestsvalen som er 
senere tilbygget og har intet som helst med kirkens innvielse eller byggeår å gjøre. 

I en artikkel «Myntfunn i Høre stavkirke i Valdres» i Fortidsminnesmerkefore
nings årbok 1981 har Karin Berg ut fra de interessante myntfunn som er gjort ved 
utgravningen under gulvet i denne kirken imøtegått min datering som hun hevder 
grunner seg på «ensidig bruk av stilhistoriske kriterier» og undervurdering av «andre 
kulturhistoriske kildegrupper». Ut fra min ovenstående påvisning av bygningshisto
riske fakta er vel denne karakteristikk neppe helt rettferdig. Det sitat hun gjengir fra 
meg hvor jeg påpeker faren for ukritisk bruk av rune-innskrifter og myntfunn i 
dateringsøyemed, gjelder Borgund stavkirke, og akkurat her kan vel ingen være 
uenig i at kritikken var på sin plass. En ting er kilder, noe annet er kildekritikk. Uten 
den, ingen seriøs forskning. 

Men nok om det. La oss se hvordan Karin Berg bruker de omtalte myntfunn i 
Høre som «absolutt dateringsmiddel» og «avgjørende bevis». Utgravningen av 
gulvet ga interessante bygningshistoriske resultater (fig. 4). De mange stolpehull som 
kom for dagen, viste at det her hadde ligget en liten, antagelig nokså primitiv, 
jordgraven enskibet stolpekirke med et ganske lite korutbygg i øst. Skibets 
midtpunkt lå omtrent midt i den nåværende kirkens koråpning, slik at den østlige del 
av skibet og koret faller innenfor den nåværende kirkens kor. I en noe forskjellig 
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Fig. 5. Høre stavkirke hører til den yngre gruppe av søylestavkirker med nyere konstruktive 
elementer i den indre søylereisning (jfr. fig. 3). 
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avstand utenom dette stolpebygget ble det funnet fire stolpehull for en antatt 
svalgang rundt kirken. 

Fra denne kirken stammer de to mynter som Karin Berg anser som «absolutt 
dateringsmiddel». Den eldste som var preget for Magnus den Gode (1042-47) i 
Viborg, var en tilskåret halvpenning, senere brutt til kvartpennings størrelse. Den 
ble funnet i en grav ved kjeven til et skjelett. Så vidt jeg forstår den gjengitte 
utgravningsplanen, lå denne graven under søndre del av stolpekirkens østre 
skibvegg, noe som kunne tyde på at graven var eldre enn kirken. Dette myntfunnet 
er i flere henseender ytterst interessant, men noen «absolutt» datering gir det jo ikke, 
utover den bakre grense at graven og dermed kirken må være yngre enn 1042. Når 

OHO 

Fig. 6. Urnes Il. Enskibet stavkirke på svilleramme over jord. Omkr. 1100 .. Rek. ved 
forfatteren. Senere avløst av den nåstående kirke med bruk av en vesentlig del av materialene, 
bl. a. to av svillene. 
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mynten er «brutt», og hvor gammel den var, da den døde fikk den med seg i graven, 
vet vi like lite som når kirken er blitt reist med sin ene vegg tversover graven. 

En noe bedre dateringsmulighet gir den andre mynten som ble funnet i to deler «in 
situ». D.v.s. den lå under en bunnsten i et stolpehull som ansees som det nord-østre 
hjørnehull for den antatte svalgang rundt skibet. Det er en dansk penning i to deler, 
også denne brutt til tilnærmet kvartpennings størrelse, datert til siste halvdel av 
1000-tallet (i billedtekst: «late 11th. C»). Noe «absolutt» dateringsmiddel gir likevel 
heller ikke denne mynten. Det den forteller, er at den angjeldende hjørnestolpen er 
satt ned etter den angitte pregningstiden, som altså er noe svevende. Den slutning 
som Karin Berg trekker av disse funn, er at det her har ligget en liten jordgraven 
kirke med kor og svalgang fra omkr. 1100, en slutning det- tilsynelatende- ikke er 
noe å si på. 

Fra disse tidlige myntene er det et hopp i myntfunnene i Høre fram til slutten av 
1100-tallet. Et par er fra Valdemars tid (1159-82), men det som dominerer, er de 22 
mynter fra Sverre Sigurdssons tid (1177-1202). Denne myntmengden viser etter 
Karin Bergs mening at «kirken var i full bruk på hans tid,» hvilket vi ikke kan være 
uenig med henne i. Men hvilken kirke? 

Karin Berg mener øyensynlig at den jordgravne kirken har stått fra omkr. 1100 
like til den nåværende stavkirken ble bygget, angivelig i 1179, nær tre generasjoner 
senere. Men er dette teknisk mulig? (Etter hva arkeologer og dendrokronologer i 
Lund mener, er de mektige innvendige jordgravne ekestolpene i St. Drotten 
fullstendig gjennområtnet i løpet av 50 år.) Og selv om det var det, er det historisk 
trolig? Etter min mening ikke. Like lite her som i Lom, hvor man heller ikke har 
gjort seg det klart at det må ha eksistert. en eller flere kirker mellom den høyst 
primitive jordgravne fra 1000-årene og den store nåværende søylestavkirken fra 
omkr. eller etter 1200. Allerede omkring 1100 (noen tror sogar 1060) var den eldre 
Urnes-kirken, en høgendeskirke, oppført som et konstruktivt, håndverksmessig og 
kunstnerisk glimrende byggverk på sviller (fig. 6 ). Den avløste et tidligere, primitivt 
jordgravet stolpebygg. Er det da trolig at soknelyden i Høre ville avfinne seg med et 
så lite og primitivt kirkehus gjennom flere menneskealdre etter den tid? Og hva med 
den omtalte «svalgangen» (fig. 4 ), skjev som den er i forhold til kirken, og uten de 
mellomstolper som kirkeveggene har? Kjenner vi overhodet til slike svalganger i 
denne tidlige tiden. Er ikke disse «svalgangs»-stolpene heller hjørnestolper i en ny og 
større jordgraven kirke, senere satt opp på sammenhengende svilleramme som i 
Urnes og andre samtidige kirker i Norden? 

Jeg tror vi må finne en annen tolkning av myntfunnene i Høre enn den Karin Berg 
har gitt. Den eldste mynten i graven, som er preget i 1040-årene, kan angi den bakre 
tid for den lille primitive kirken med dens mange veggstolper, skjeve vestvegg og 
bitte lille kor. Antagelig reist som den første kirken på stedet en gang etter 1050. 
Omkr. 1100 reises så den neste jordgravne, større og bedre konstruerte kirken med 
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Fig. 1. Høre kirke før ombygningen i forrige århundre. Apsis antagelig tilsatt senere i 
middelalderen. 

kor og innspente sviller. De gravene som lå foran vestenden av den eldste kirken, 
kommer nå inn under den nye. 

Med denne . tolkning av stolpehullene blir nedleggingen av mynten under 
nord-østre hjørnestolpe straks mere sannsynlig, og mynten får en særlig bygnings
historisk interesse for stavkirkeforskningen. Selv om man på denne tid kjente 
systemet med sammenhengende svilleramme over jord, reises det altså fremdeles 
stavbygg med jordgravne hjørnestolper. V el, helt overraskende er dette ikke etter de 
seneste utgravninger både i kirkegulv, og ikke minst gjennom de utstrakte 
bygravninger som vidner om at denne gamle byggeskikken har holdt seg langt opp i 
11 00-årene. (Etter min mening må dette faktum få betydning for dateringen både av 
Urnes Il og av alle våre senere stavkirker på sammenhengende svillerammer over 
jord.) 

Vi må allikevel anta at den nye jordgravne kirken i Høre snart er blitt avløst av en 
vanlig stavkirke på svilleramme. Fra denne kirken stammer da myntene fra Sverres 
tid og fra første del av 1200-tallet. Det merkelige forhold at så mange av myntene er 
funnet i det nåværende kor, får da sin forklaring. Store deler av dette koret var skib i 
den foregående kirke. Omkr. 1250 er så denne enskibete kirken avløst av en 
søylestavkirke, -den nåværende- slik det skjedde i Urnes og mange andre steder. 
Noen spor behøver den forrige svillekirken ikke ha etterlatt seg. 

Selv om myntfunnene i Høie kirke således ikke på noen måte kan bekrefte den 
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tidligere antatte datering av den nå stående stavkirken til kong Sverres tid, er det et 
par av funnene som har interesse for den senere del av kirkens bygningshistorie. Det 
gjelder en kvartpenning som ble funnet «nederst i et hull under stenene i korets østre 
del.» Den var preget for hertug Håkon Magnusson (ca. 1284-99). Og det gjelder i 
enda større grad to mynter som lå «under en sten i fundament for apsis», begge fra 
Eirik Magnussons tid (1280-99). Karin Berg trekker ikke noen slutning av disse 
funn, men når man vet at flere av våre stavkirker har fått et senere apsis-tilbygg, slik 
som f.eks. Borgund og Høres «søster»-kirke, Lomen, er det ikke urimelig å anta at 
disse myntene gir en bakre grense for Høre kirkes apsis som meget vel kunne ha 
kommet til omkr. 1300 (fig. 7). 

Av det som her er sagt, turde det fremgå at myntfunnene i Høre kirke kan tolkes 
på andre måter enn hittil antatt, og at de ikke kan være noe «bevismiddel» for at den 
nåværende søylestavkirken er reist allerede i 1179, slik den angivelig «historiske» 
rune-innskrift skulle angi. 

I forbindelse med dette kan det være interessant å se litt nærmere på noen andre 
myntfunn i stavkirker som også har vært brukt som mulig dateringsgrunnlag. Det 
gjelder f.eks. de over 2000 mynter som ble funnet under utgravningen av gulvet i 
Lom stavkirke, hvor det er påvist stolpehull etter en tidligere jordgraven kirke på 
stedet som må antas å ha hatt også indre takbærende stolper. At disse siste skulle ha 
gått opp over hovedtaket i noe slags basilikalt overbygg eller klokketårn (24 m2 

gr. flate) synes av bygningstekniske grunner vanskelig å tenke seg. Så mange og så 
store klokker har det vel heller ikke vært tale om på et så tidlig tidspunkt. Spor etter 
stolpekirker med innvendige stolper er vel kjent fra andre land. Senest er det gjort 
slike funn også under gulvet i Ringebu kirke. Så skjevt s~m enkelte av veggstolpene i 
Lom er plassert, i vest og øst ute av veggflukten, og med de indre to stolperader i 
sprikende retning (fig. 8), må denne første kirken i Lom ha vært et forholdsvis tidlig 
og primitivt byggverk. De store stenfyllinger som følger langveggene utentil, og som 
er helt unødvendige for et regulært stolpebygg, kunne nesten tyde på bruk av 
utvendige jord- og stenvegger, noe i likhet med de som det er påvist spor etter ved 
husene i vikingebyen Kaupang, eller ved den fremgravde årestuen i Borgund på 
Sunnmøre. Mest sannsynlig er det vel allikevel at det er spor etter en primitiv 
stolpekirke som er funnet, slik Håkon Christie har påpekt (Christie 1978). Et par 
kristne graver som tydelig er eldre enn stolpebygget, kan tyde på dette. 

Av de over 2000 myntene som ble funnet ved utgravningen, er det 6 velbrukte 
utenlandske med sannsynlig pregningstid i første halvpart av 1 000-årene. I følge 
Kolbjørn Skaare, som har behandlet myntfunnet (Skaare 1978), ville disse myntene 
«normalt» ha utspilt sin rolle i norsk mynthistorie omkr. 1060. At de da kan stamme 
fra den omtalte stolpekirken, slik Skaare tenker seg, må være sannsynlig. 

Derimot kan vi ikke slutte oss til hans og Christies tolkning av de øvrige 
myntfunnene. Begge går tydeligvis ut fra at disse, hvorav de eldste er 472 mynter fra 
kong Sverres tid (1177-1202), stammer fra den nåværende søylestavkirken, som da 
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angivelig skulle være bygget «i de siste ti-år av 11 00-årene» (fig. 9). Selvsagt er det 
riktig når Skaare sier at alle myntene fra Sverres tid tyder på at det den gang «må ha 
stått en kirke i full bruk på stedet». Men her som ved Høre må vi igjen stille 
spørsmålet hvilken kirke? 

Både teknisk og historisk er det helt usannsynlig at den første primitive 
stolpekirken har stått og vært i bruk like fra midten av 1000-tallet til nærmere 1200. 
Det kan ikke være noen som helst tvil om at det her som i Urnes må ha vært minst en 
mellomliggende kirke mellom disse. En sannsynligvis regulær enskibet stavkirke, 
reist på sammenhengende svilleramme over jord som ikke har etterlatt seg noe 
arkeologisk spor. Er det noe sted man må regne med forsvunnet materiale så er det 
her, på samme måte som ved de mange totalt forsvunne stavkirker på sviller som må 
ha eksistert nedover i Europa mellom påviste jordgravne stolpekirker fra 700- og 
800-årene og senere stenkirker fra 1 000-årene. 

I Lom må dette gjelde i enda høyere grad enn mange andre steder. Christie har 
nettopp fremhevet hvor viktig dette sentrale kirkestedet har vært: «Meget taler i det 
hele tatt for at Lom kirke hadde rang fremfor de andre kirker i øvre Gudbrandsdal og 
at den fungerte som hovedkirke her oppe». Soknepresten i Lom var kannik, knyttet 
til domkapitlet i Hamar. Alt tyder derfor på at myntene fra Sverres tid stammer fra 
en tidligere svillebygget stavkirke på stedet, kanskje fra første del av 1100-tallet, og at 
denne kirken antagelig noen tid etter 1200 er avløst av den svære søylestavkirken som 
nå står og som så senere har fått sine om- og til bygninger, bl. a. med innsetting av de 
nye bygningsledd «tenger» og «Andreas»-kors og nyere ornamentalt utstyr. Også 
taktekningen er fornyet, med bruk av spon over det opprinnelige, tjærede bordtaket 
som kirken først har hatt. 

Ut fra en viss forskjell i fordelingen av myntene mellom kor og skib i Sverres og 
Håkon Håkonssons tid, og ut fra visse forhold i tilknytningen mellom disse 
bygningsdeler har både Skaare og Christie vært inne på den tanke at den nåværende 
kirken ikke hadde eget kor i den førstnevnte kongens tid. Som naturlig er, går 
imidlertid Christie tilbake på dette. At hovedkirken i Nordre Gudbrandsdal, bygget 
etter samme opplegg som de store samtidige søylestavkirkene i Sogn, ikke skulle hatt 
eget kor, ville da også vært for usannsynlig. Forholdet er at koret er ombygget 
allerede i middelalderen, delvis med sekundært anvendte materialer. Tre mynter som 
synes bevisst nedlagt i noten i skibets sekundært brukte østsvill gir en bakre grense 
omkr. 1350. Det er ikke usannsynlig at dette kan gi en pekepinn for når 
ombyggingen er skjedd. Senere har så dette nye koret fått et apsistilbygg, med eget 
tårn og spir over, slik som i Nidarosdomens oktogon. Noe annet forbilde for denne 
høyst egenartede konstruksjon i tre kan neppe finnes. Ingen av de romanske 
stenkirkeapsider har denne form (fig. 9). 

Det er ikke bare i Høre og Lom at vi kan tenke oss en eller flere kirker før den 
nåstående. Ikke minst når det gjelder søyle-stavkirkene, har kanskje de fleste av disse 
hatt mindre enskibete forgjengere, både jordgravne og på svillerammer over jord. En 
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rekke steder vet vi det: Urnes har hatt to forgjengere, en jordgraven og en enskibet 
på svilleramme. Kaupanger har hatt to jordgravne forgjengere. Fra Borgund, 
Hopperstad og Torpo, Vinje, Rinde og Øye, er det bevart rester etter antagelig 
enskibete stavkirker på svilleramme. En slik forgjenger har også midtstolpekirken i 
Nes i Hallingdal hatt. Ringebu, Hemsedal og Uvdal har hatt jordgavne kirker før de 
nå stående. I Ål og Nore er det konstatert kristne graver som er eldre enn de nå 
stående kirker. 

Dette er bare noen eksempler på det vi hittil vet. Etter hvert som utgravninger og 
bygningsarkeologiske undersøkelser skrider frem, vil nok denne viten bli betraktelig 
utvidet. I tillegg til alle disse «forgjenger»-kirker kommer alle de vi ikke vet noe om, 
men som vi kan gjette oss til, kirker på svillerammer som ikke har etterlatt seg noen 
arkeologiske spor. I mange tilfeller må slike «mellom»-kirker ha eksistert. De første 
jordgravne misjonskirker kan av flere grunner neppe ha bestått lenge, og er 
tidsavstanden frem til den nå stående kirke for stor, må vi regne med at det kan ha 
eksisert en mellomliggende kirke på svilleramme over jord. 

I slike tilfeller kan tolkningen av myntfunn skape problemer, og datering bare på 
grunnlag av disse føre galt avsted. Når man i Buskerud-bindet av Norges kirker 
(ChristieS. og H. 1981) således er kommet frem til at midtstolpekirken i fjellbygden 
Uvdal er bygget kanskje over en menneskealder tidligere enn den lignende stavkirken 
i Nore, synes dette å rime dårlig med de historiske, arkitektoniske og stilistiske 
forhold. Under utgravningen i Uvdal kirke fant man i bunnen av et stolpehull etter 
en jordgraven forløper to mynter fra 1100-1130. Denne kirken må således være reist 
senere enn 1100. På grunnlag av 35 funne mynter fra Sverre Sigurdssons tid 
(1177-1202) regnes det så med at den nåværende Uvd~l kirke er reist i «slutten av 
1100-årene». Dette mens Nore, ut fra myntfunn fra Håkon Håkonssons tid 
(1271-63), skulle være fra «2. fjerdedel aY 1200». Den siste datering rimer med det 
undertegnede tidligere er kommet frem til, mens jeg har henført Uvdal, som har et 
senere stilpreg, til tiden omkr. midten av nevnte århundre. Sverre-myntene fra denne 
kirken kan da helt eller delvis stamme fra en mellomliggende stavkirke på 
svilleramme som ikke har etterlatt seg noe spor da den ble revet. Selv med dateringen 
i Norges kirker ville det ikke være urimelig å regne med en slik mellomliggende 
kirke. 

Like villedende som i Uvdal kan myntfunnene fra de nedrevne søylestavkirkene i 
Hemsedal og Al være. Under utgravning av tuften etter den første ble det funnet 
spor etter en eldre jordgraven kirke. De to eldste av de omkr. 25 funne myntene var 
fra 1160-1205. Da den sist stående kirken neppe var særlig eldre enn fra slutten av 
1200-tallet, kan man også her tenke seg at det har eksistert en mellomliggende enkel 
stavkirke på svilleramme som de nevnte eldste myntene kan stamme fra. 4 senere 
mynter fra Magnus Lagabøters tid kan passe med den sist stående søylestavkirken. 

Når det gjelder søylestavkirken i Ål, tyder funn av eldre graver på at det også her 
har stått en eldre kirke før. Da det ikke ble funnet stolpehull i tuften, kan dette tyde 
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Fig. 8. Lom stavkirke, utgravningsplan. De midtre stolpehull i øst- og vestvegg er ute av 
veggflukt. De indre stolper i uregelmessig avstand og sprikende retning. (Etter Håkon 
Christie.) 

på at denne kirken, her som ved den eldste i Torpo, kan ha vært en regelrett stavkirke 
på svilleramme over jord. I Norges kirker regnes det imidlertid med at de myntfunn 
som er gjort i Al, tilhører den sist stående stavkirken som dermed dateres til siste del 
av 1100-årene eller omkring 1200 (ChristieS. og H. 1981). Hvis dette er riktig, ville 
Al kirke måtte ansees som eldre enn den i Torpo, noe som både av historiske og 
bygningstekniske grunner neppe er sannsynlig. Både Al og Torpo tilhører den yngre 
gruppe av søylestavkirker som har de nyere konstruktive ledd «tenger» og 
Andreaskors. I Torpo, som kanskje var hovedkirke i den første tid, er imidlertid alle 
de 14 midtromssøylene ført ned til gulv, mens i Al bare 6 av dem når gulvet. De 
øvrige stopper på «tengene» på samme måte som i de noe senere søylestavkirkene i 
Heddal og Ringebu. Tendensen til å ville fjerne flere og flere av søylene, og således 
frigjøre skibet, synes å øke ut gjennom 1200-årene. 

Etter hva jeg her har anført, kan altså flere av de norske søylestavkirkene ha hatt 
både en og to forgjengere på stedet. I hvert fall er dette en teoretisk mulighet man 
ikke bør se bort fra. Hvis dette er riktig, vil de myntfunn som er gjort i disse kirkene, 
måtte tolkes på en mere kritisk måte, uten at de derved ville miste sin betydning som 
daterende hjelpemiddel i stavkirkeforskningen, kanskje heller tvert imot. 
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Fig. 9. Lom stavkirke. Koret ombygget i middelalderen. Den noe yngre apsis etter «modell» 
av oktogonen i Nidaros domkirke. 
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Summary 

The Da ting of Stave Churches- the Importance of Coin Fin ds 

The point of departure for this article is a statement by the Swedish scholar Lennart 
Karlsson in his review of my work «Norske stavkirker» (Norwegian stave-churches) 
(Oslo 1973-76 ). He states that the fact that I have, in these works, drawn attention to 
a number of weaknesses in the earlier, routine-like acceptance of the chronology of 
the stave churches, is «in every way a laudable undertaking», but continues by 
saying that I ought to have stopped there, instead of replacing «an old folly» with a 
new one (re-dating some of the stave churches). 

I disagree profoundly with him here. W e have a comparatively secure relative 
chronology for dating the types of stave churches, and there are so many historical 
and stylistic facts relating to the buildings that it would have been wrong not to fit 
this material, which is of importance from a European point of view, into a historical 
framework as precisely as possible. If we are to understand a phenomenon, it is vital 
to know when it made its appearance, and how it spread. Unless we have such 
knowledge, we cannot arrive at its origin and its importance. Without thought, ideas 
and theories, there can be no progress in scholarship. 

The many resources at our disposal when trying to arrive at a date for any 
particular church include coins found in the course of excavation of a church floor, 
where traces of earlier stock churches, dug down into the ground, come to light. But 
the interpretation of such fin ds can le ad to a num ber of problems: is the co in in 
question lying in situ? When was it struck? When was it lost or deposed? And, 
finally, to which church should it be related? The last point is by no means the least 
important, since we have a number of one, or even two churches preceding the 
present stave church on a particular site. These earlier churches may either have been 
dug down into the ground, or they may have rested on a complete sill frame above 
the ground. In the latter case, they may have been demolished without leaving 
behind any archaeological traces - this must, for instance, have happened with a 
number of European stave churches which were replaced by stone churches. The 
interpretation of coin finds must therefore be approached with critical caution. 
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Kalle Sognnes 

Kulturlandskap, bergkunst og bosetning i 
Stjørdal i bronsealderen 

Innledning 
Trøndelag er et av de områdene i Norge som er rikest på helleristninger og annen 
bergkunst. Men i hvert fall når det gjelder de såkalte jordbruksristningene fra 
bronsealderen og tidligste jernalder, er bergkunsten i landsdelen forbausende lite 
kjent. 

Stjørdal står meget sentralt innenfor Trøndelags materiale av jordbruksristninger. 
Til nå er det kjent ca. 75 lokaliteter i kommunen. Den første lokaliteten som ble 
kjent i nyere tid ligger på Y dstines i Stjørdal sogn. Den ble beskrevet av Oluf Rygh i 
1873 (0. Rygh 1873). I tiden fram til århundreskiftet ble det funnet en rekke nye 
lokaliteter, særlig på Skatval. De første undersøkelsene av disse ble utført av Karl 
Rygh, som i mange år var styrer ved Videnskabsselskabets Arkeologiske avdeling. 
Han oppsummerte i 1908 resultatet av sine undersøkelser (K. Rygh 1908). 

Hans undersøkelser ble fulgt opp av Th. Petersen, som også etterfulgte Rygh som 
styrer for avdelingen. Særlig i 1920-årene var det stor aktivitet, med undersøkelser av 
mange nyfunnete lokaliteter. I slutten av 1930-årene var Petersen ajour. Han hadde 
selv eller fått andre til å undersøke samtlige til da kjente lokaliteter med 
jordbruksristninger i Trøndelag. Han rakk imidlertid aldri å få bearbeidet og 
publisert materialet. 

Fra 1940 og fram til i dag har bergkunsten i Stjørdal vært heller lite påaktet, til 
tross for at materialet er forholdsvis rikt og det er funnet mange nye lokaliteter. I 
slutten av 1950-årene ble det satt i gang store avdekkingsarbeider i Hegra (Leirfall 
1958), men det er bare Leirfall-lokalitetene som ble fullstendig undersøkt. Med 
unntak av en delvis publisering av ristningene på Leirfall (Marstrander 1970), er 
ingen av Stjørdalslokalitetene publisert siden Th. Petersen ga en kort oversikt over 
sitt arbeid på det nordiske arkeologmøtet i Helsingfors i 1925 (Petersen 1926 ). Den 
eneste samlete oversikten finnes i bygdeboka (Leirfall 1970), men den er helt 
summarisk og har en del mangler. 

Landskapet 
Stjørdalen munner ut i Trondheimsfjorden ca. 30 km øst for Trondheim. Den 
strekker seg ca. 70 km østover, til grensen mot Sverige. Bergkunst er hittil bare 
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påvist i nedre del av dalen, innenfor den nåværende Stjørdal kommune. Denne 
kommunen består av 4 gamle kirkesogn; Hegra og Stjørdal (Værnes) i hoveddalføret, 
Lånke langs sideelva Leksa mot sør (nær munningen av dalen) og Skatval på et lavt 
forland nordvest for selve Stjørdalen. Hegra er det eneste av de tre sognene som ikke 
har direkte adgang til sjøen. 

Den marine grensen i området ligger ca. 180 m.o.h. Under denne grensen er det 
store områder med marine leiravsetninger. I dalbunnen er disse overleiret av fluviale 
sand- og grusavsetninger (jfr. Løkåas 1970). 

Det er, så vidt jeg vet, ikke utarbeidet landhevingskurve for Stjørdal. Jeg har 
derfor forsøkt å foreta en del beregninger som kan gi et rimelig godt bilde av hvor 
høyt havet sto ved begynnelsen og slutten av bronsealderen. 

For en stor del har jeg kunnet støtte meg til en landhevingskurve som er utarbeidet 
for Frosta (Kjemperud 1981 ), som ligger like nordvest for Skatval. Frosta og Stjørdal 
har blitt isfritt noenlunde samtidig. Is randen lå i Yngre Dry as over det ytterste av 
Skatvallandet såvel som over ytre Frosta. 

De marine grensene er omtrent jevnhøye. Landhevingskurven for Frosta kan 
likevel ikke uten videre brukes ved en vurdering av forholdene i Stjørdal. Det gjelder 
særlig den siste tredjedelen av kurven (de siste 4000 årene) som er usikker og helt 
mangler dateringer (Kjemperud 1981: 12). Dagens landheving på Frosta synes å være 
noe lavere enn i Stjørdal (Hell), henholdsvis 3,1 mot 3,7 mm pr. år (Kvale 1966). 

Utgangspunktet for mine beregninger har vært dagens landhevning. Jeg har fulgt 
den metoden som M. Jones benyttet da han forsøkte å beregne havnivå i Trondheim 
ved byens antatte grunnleggelse 0 o nes 1978). Det er plusset på 1 O% pr. tusenår til 
dagens landhevning, samtidig som det er kompensert for pågående eustatisk stigning 
i havnivået. Resultatet ble ca. 19,7 m ved begynnelsen og ca. 13,4 m ved slutten av 
bronsealderen. 

Tilsvarende beregninger gjort for Frosta, som ble sammenliknet med Kjemperuds 
landhevingskurve, antyder at disse verdiene kan være noe i høyeste laget. Men andre 
beregninger av dagens landheving har gitt 4,4 mm pr. år (Bakkelid og Kløve 1973). 
Beregninger med dette som utgangspunkt ga ca. 22,7 og ca. 15,2 m for henholdsvis 
begynnelsen og slutten av bronsealderen. 

Nærmere synes det ikke å være mulig å komme på det nåværende tidspunkt. V ed 
slutten av bronsealderen har trolig landet ligget et sted mellom 13 og 15 m lavere enn 
i dag. I det videre arbeidet har jeg valgt å operere med+ 15 m som normalvannstand. 
Det er nok noe i høyeste laget, men passer godt med kartmaterialet, som har 5 m 
ekvidistanse, og representerer trolig den nedre grense for det landet som kunne 
utnyttes. 

Tenker vi oss en situasjon der havet er hevet 15 mi forhold til i dag, burde vi få et 
rimelig godt bilde av landskapet i Stjørdal ved slutten av bronsealderen (fig. 1 ). På 
Skatval gir det forholdsvis små forandringer, men Stjørdalen blir forandret til en 
lang, gradvis avsmalnende fjord. Bergkunstlokalitetene ligger som perler på en snor 
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Fig. 1. Bergkunstlokaliteter i Stjørdal. Havnivå ved + 15 m er inntegnet. 
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langs nordsiden av denne fjorden. Fra å være dalristninger (jfr. Marstrander 1974) 
forandres de tilsynelatende til fjordristninger. 

La meg si med en gang at jeg ikke har noen tiltro til det bildet som kartet viser. Jeg 
savner bl. a. delta- eller elvevifte-avsetningene som er så typiske for de norske 
fjordbotnene i dag, men den viktigste årsaken til min mistro er å finne i de to store 
øyene ute i fjorden. De er bygd opp av sand- og grusavsetninger, og det er flere 
tydelige terrassenivå. Det dominerende er 15-m terrassen, mens det høyeste nivået 
ligger 30 m over dagens havnivå. De to øyene er rester etter gammel elvebunn, som 
må ha vært hevet opp over havet tildels meget lenge før bronsealderen tok slutt. 

Langs dalsidene ligger det mange terrasser som også er rester etter gammel 
elvebunn. 15-metersterrassene, som må være kommet opp av havet i siste halvdel av 
bronsealderen finnes ved utløpet av Leksa og innover til Moaneset. 25-metersnivået, 
som finnes på den største av de to øyene, finnes også som en lang sammenhengende 
terrasse på nordsiden av dalen. Det kan derfor ikke være tvil om at det har vært tørt 
land så langt ut som til Reppe og By gjennom hele bronsealderen. 

I dag stiger Stjørdalselva 15 m på strekningen fra Hell til Fornes. Begge steder 
dannes det nye elveterrasser. De er samtidige, men ligger i ulike høydenivå. Med 
samme fall i elveløpet i bronsealderen, tilsvarer et nivå på + 15 m ved munningen 
+ 30 m ved Fornes. 

Kartet kan på ingen måte vise bronsealderslandskapet i Stjørdal. Dalen var ikke en 
fjord, men var fylt opp av løsavsetninger nesten så langt utover som i dag. Dermed 
kan bare noen få av ristningene ha ligget til sjøen. Resten lå oppe i dalen, i 
grenselandet mellom den dyrkete marken på terrassene og skogsområdene. 

Kartet gir likevel nyttig og viktig informasjon. Det viser at meget store arealer er 
omrotet og gravd bort av Stjørdalselva siden bronsealderen tok slutt. I tillegg 
kommer leirras høyere oppe i dalsidene. Flere av dem er kjent fra skriftlige kilder 
(jfr. Leirfall 1970: 88ff). 

Det omrotete området er i virkeligheten større enn det som går fram av kartet. Tar 
vi hensyn til stigningen i elveleiet, går grensene for erosjonsområdet ved 25 
meterskurven ved Hegre og ved 30 meterskurven ved Fornes. 

Bare en liten del av bronsealderens kulturlandskap er bevart til i dag. Det er derfor 
lite håp om å finne spor etter boplasser, graver, løsfunn og andre rester etter 
bronsealderens mennesker i området. Bergkunsten står derfor igjen som den så godt 
som eneste kilden til studiet av bronsealdersamfunnet i Stjørdalen. 

Bergkunsten 
Som nevnt foran er det hittil påvist omlag 75 lokaliteter i Stjørdal. De er lagt inn på 
kartet fig. 1, som viser flere påfallende trekk ved deres geografiske utbredelse. I selve 
Stjørdalen ligger de aller fleste på nordsiden av dalen. Med få unntak ligger de 
forholdsvis lavt, nær indre kant av en terrasse eller terrassekant. Ofte ligger de i 
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Fig. 2. Konsentrasjoner av bergkunstlokaliteter i Stjørdal. Linjene forbinder lokaliteter som 
ligger mindre enn 4000 m fra hverandre. 

overgangen mellom den dyrkete jorden og de brattere, skogkledde liene. På 
Skatvallandet er lokalitetene stort sett konsentrert til øst-vestgående bergryggermidt 
på halvøya. 

Lokalitetene finnes spredt innenfor en strekning på ca. 24 km, fra Bremset på 
Skatval til Kil i Hegra, men mange ligger samlet i grupper, som igjen ligger innenfor 
to store konsentrasjoner (fig. 2). Det er store variasjoner med hensyn til størrelse på 
lokalitetene, antallet figurer og hvor mange forskjellige motiver som finnes. De 
største lokalitetene rommer flere hundre figurer. De ligger alle innenfor de to store 
konsentrasjonene, som likevel også rommer mange små felt. Lokalitetene utenom de 
to store konsentrasjonene er gjennomgående små. Et unntak er Y ds tines, som ligger 
omtrent midt mellom de to konsentrasjonene. 

Det er generelt forholdsvis få motiv som er hogd inn i bergflatene, selv om det kan 
være mange figurer på den enkelte lokaliteten. Dette er et forhold som er alminnelig 
over det meste av Skandinavia. På noen av Stjørdalslokalitetene er det likevel 
forholdsvis mange motiv. Det gjelder særlig på Leirfall, men også på Bjørngård, 
Hegre og Auran. De viktigste motivene er groper, båtfigurer, fotsåler og 
hestefigurer. Andre motiver er mer sjeldne, men ringfigurer, særlig konsentriske 
nnger, er forholdsvis vanlige. 
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Fig. 3. Konturstereogram som viser målinger av orientering og helning på bergkunstflater i 
Stjørdal. 

Lokalitetene er oftest dominert av ett motiv. Et viktig skille går mellom lokaliteter 
som bare har groper, og dem som også inneholder andre motiver. Noen av de 
sistnevnte kan også være gropdominerte, men ser vi bort fra gropene, er det tre 
hovedgrupper av lokaliteter. De er enten båtdominerte, fotsåledominerte eller 
hestedominerte. På noen lokaliteter finner vi bare ett motiv, men motivene ser ikke 
ut til gjensidig å utelukke hverandre. 12 av lokalitetene er reine groplokaliteter, 27 er 
båtdo~inert, 14 fotsåledominert og 11 hestedominerte. Noen få, små lokaliteter kan 
ikke sies å være dominert av noe enkelt motiv. 

Det er stor variasjon i lokalitetenes høyder over havet, fra omkring 16 m til147 m. 
De aller fleste lokalitetene ligger så høyt at nærhet til sjøen (som er vanlig mange 
steder) ikke kan ha spilt noen rolle for plasseringen av dem. Derimot synes i hvert 
fall en del å ha hatt en viss sammenheng med elveleiets nivå i bronsealderen. 

De fleste lokalitetene vender mot sør, jfr. diagram som er bygd på målinger av 
ristningsflatenes orientering og helning (fig. 3). Helningsretningen på de fleste 
lokalitetene ligger mellom ca. 100° og ca. 190°, helningsvinkelen stort sett mellom ca. 
r og ca. 30°. Dette kan synes nokså innlysende når man ser på Stjørdalens 
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orientering, samtidig som vi vet at de fleste lokalitetene ligger på nordsiden av dalen. 
På Skatval der ikke et enkelt landskapstrekk dominerer på samme måten, er det en 
del større spredning. 

Funn fra bronsealderen 
Antallet bronsealdersfunn fra Stjørdal er heller lite, bare 8 løs- eller gravfunn, av dem 
er to sikre gravfunn. De fleste løsfunnene er celter (3 stk.), ellers er det funnet en 
spydspiss, deler av en bronsespiral og et fragment av en rombisk porfyrøks. 

Alderen på funnene varierer. Mange er forholdsvis seine, men både eldre og yngre 
bronsealder er representert. Det er forholdsvis godt samsvar i den geografiske 
fordelingen mellom bronsefunn og bergkunst (fig. 4 ). De fleste funnene skriver seg 
fra Skatval. Fra tre av gårdene der er det kjent både helleristninger og andre funn fra 
bronsealderen. Forholdet er et annet i Stjørdalen, og da særlig i Hegra. Mens 
funnene fra Skatval kommer fra et av de to områdene med konsentrasjon av 
bergkunstlokaliteter, er det i det hele tatt ikke kjent funn fra det andre hovedområdet 
for bergkunsten. Som jeg har hevdet foran, kan det skyldes at landskapet siden 
bronsealderens slutt har gjennomgått så store forandringer. Det meste av graver, 
boplasser og løsfunn må være vasket bort av elva. 

Bosetningen 
Det har lenge vært enighet om at bergkunsten i bronsealderen var knyttet til 
jordbruket s.om erverv og til riter og kult som hører til et primitivt jordbruk. Mange 
steder ligger ristningene slik til at de er i direkte kontakt med god og lettdyrket jord 
(jfr. Marstrander 1963: 256 ). Samtidig synes det også å være en nær forbindelse 
mellom bergkunsten og bosetningen. 

Det påfallende spredningsmønsteret som bergkunstlokalitetene i Stjørdal synes å 
ha, kan skyldes bosetningsmønsteret. Både på Skatval og i Hegra ligger lokalitetene i 
et tilsynelatende regelmessig mønster. Dette mønsteret kan skyldes den måten 
ristningene er funnet på; at det bare er lett noen få steder, eller at folk har vært mer 
oppmerksomme på mulige ristninger på steder der det var kjent lokaliteter fra før. 
Slike forhold har selvsagt virket inn, men kan ikke være noen avgjørende faktor for 
spredningsmønsteret slik vi kjenner det i dag. Hovedmønsteret på Skatval har f.eks. 
vært det samme fra omlag 1880 til i dag. Bare noen få lokaliteter er kommet for dagen 
som følge av systematiske leitinger. 

Stjørdalslokalitetene ligger spredt innenfor et forholdsvis stort område. Noen 
ligger helt for seg selv, mens andre ligger samlet i grupper med to eller flere 
lokaliteter sammen. 

For å finne ut hvilke lokaliteter som evt. hører sammen, har jeg målt avstanden fra 
alle lokalitetene til deres nærmeste nabolokalitet. Disse avstandene varierer fra ca. 15 
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Fig. 4. Gårder med bergkunst og funn fra bronsealderen i Stjørdal. 

143 



til litt i underkant av 4000 m. Bare de 50 figurlokalitetene som kan stedfestes 
nøyaktig er tatt med. Hele 33 av dem ligger mindre enn 110m fra sin nærmeste 
nabolokalitet. Det synes å gå en slags grense ved 1000 m. Lokaliteter som ligger 
mindre enn 1000 m fra sin nærmeste nabolokalitet hører til samme gruppe, mens 
lokaliteter som ligger mer enn 1000 m fra hverandre hører til forskjellige grupper. 
Når denne grenseverdien er fastsatt, viser det seg at helleristningene i Stjørdal faller 
innenfor 18 grupper. 11 av gruppene omfatter flere lokaliteter, mens det innenfor 7 
grupper er kjent bare en lokalitet. (Dette var tallene i 1981, i dag er de henholdsvis 13 
og 5.) Tre grupper skiller seg ut ved spesielt tettliggende lokaliteter. Det er Bremset, 
Ingstad og Leirfall med middelavstand på mellom 30 og 60 m. På Røkke og Hegre er 
middelavstanden ca. 150 m. 

Jeg har stilt opp følgende utgangshypotese: at bergkunsten var meget nært knyttet 
til bosetningen, dvs. at hver bosetningsenhet hadde sitt (sine) «hellige» berg med 
ristninger. Med utgangspunkt i at ristningene teoretisk kan ha ligget midt i en 
gruppes territorium, har jeg delt inn området i 18 teoretiske territorier. Dette er gjort 
ved hjelp av såkalte Thiessen-polygoner. En forutsetning for å kunne gjøre dette er at 
det foreligger samtidighet. Det er svært vanskelig å fastslå når det gjelder bergkunst, 
som i seg selv er meget vanskelig å datere. Jeg kan ikke her gå inn på dateringen av de 
enkelte feltene, men det synes rimelig at de alle kan ha vært i bruk ved slutten av 
bronsealderen, og at de kan representere bosetningsmønsteret omkring 500 f.Kr. 
(fig. 5). 

De 18 territoriene er svært ulike. Det gjelder både i samlet flatemål og potensielt 
jordbruksareal. Det synes ikke å være noen sammenheng mellom tallet/ størrelsen på 
bergkunstlokalitetene og størrelsen på territoriene. Funn av nye lokaliteter kan endre 
på det bildet som kartet viser, men dersom grensen på 1000 m står fast, er det ikke 
rom for flere territorier innenfor de to store konsentrasjonene i Hegra og på Skatval. 
Det er bare innenfor de aller største territoriene at framtidige funn vil kunne skape 
endringer. 

Thiessen-polygonene har den svakhet at de gir alle enhetene like stor vekt. Det 
kommer ikke fram om en eller flere enheter har vært viktigere enn andre. 

Lokalitetsgruppene i Stjørdal kan samles i to hoveklasser; de som har mange 
lokaliteter og mange figurer (1) og de som har få lokaliteter og få figurer (2). 
Y dstineslokaliteten ser ut til å stå i en mellomstilling mellom de to hovedklassene. 
Dersom det her er tale om virkelige skiller, kan det forklares på to måter. De store 
lokalitetsgruppene kan være blitt til over lengre tid enn de små, eller de er et resultat 
av at de var viktigere enn andre, at de var møtested og helligdom for folk fra flere 
bosetningsenheter. De to forklaringene trenger ikke å utelukke hverandre. At noen 
lokalitetsgrupper var viktigere enn andre, kan nettopp skyldes at de var eldre og at 
folk fortsatte å søke dit også etter at de selv hadde fått sine egne små «hellige» berg. 

Med dette som utgangspunkt kan det skimtes en grovere inndeling av Stjørdal i 5 
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Fig. 5. Teoretiske territorier i Stjørdal ved slutten av bronsealderen. Grensene er konstruert 
som Thiessen-polygon. 
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Fig. 6. Modell for bosetningen i Stjørdal ved slutten av bronsealderen. 

eller 6 store enheter, som kan representere bosetningsmønsteret på et tidligere 
stadium av bronsealderen. 

På Skatval er middelavstanden mellom de mest tettliggende lokalitetsgruppene ca. 
2250 m (målt fra midtpunktet i hver gruppe), mens den i Hegra er ca. 2080 m. 
Teoretisk kan en i disse områdene tenke seg sirkelformete territorier med radius ca. 
1000-1100 m med bergkunsten i sentrum av territoriet. (I Stjørdalen, der Thiessen
polygonene er åpne mot fjellet, kan territoriene vel så gjerne tenkes å være elliptiske 
eller parabolske.) Fig. 6. 

Den svenske arkeologen Stig W elinder har formulert en modell for bosetningsut
viklingen innenfor et førhistorisk samfunn med befolkningsøkning, men uten nye 
jordbruksteknologiske innovasjoner (Welinder 1977: 182). Under slike forhold må 
en befolkningsøkning føre til en geografisk ekspansjon, som W elinder mener vil 
gjennomløpe to stadier. I det første stadiet foregår ekspansjonen innenfor det 
området som fra et (etter den tidens målestokk) jordbruksteknologisk synspunkt er 
gunstigst. Når dette området er fylt (målt i antall boplasser og territorier) begynner 
det andre stadiet med ekspansjon ut i mindre gunstige, marginale områder. 

Jevnføres fig. 6 med W elinders modell, er det to områder, Hegra og Skatval der 
kulturlandskapet synes å være fullt. Rundt og mellom disse to hovedområdene finner 
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vi spredte bosetningsenheter/territorier. Den første ekspansjonsfasen er avsluttet 
både i Hegra og på Skatval, og ekspansjonen til de marginale områdene har begynt. 

Forutsetningen om at det ikke har vært teknologiske nyvinninger er oppfylt. 
Gjennom hele bronsealderen var det jordbruksteknologiske nivået det samme. Først 
ut i jernalderen skapte bruken av jern som råstoff for redskapene et nytt teknologisk 
nivå. 

Arkeologiske hypoteser er meget vanskelige å teste, slik man kan gjøre innenfor 
andre fag. Jeg har her tatt utgangspunkt i en bestemt hypotese. Den kan ikke sies å 
være bevist, men den gir en rimelig god forklaring på de fenomener jeg har observert 
i bergkunstmaterialet i Stjørdal. Det forhindrer ikke at det kan (og bør) oppstilles 
flere alternative hypoteser, som alle kan vise seg å passe like godt eller bedre. 

Såvidt jeg vet har det ikke tidligere vært forsøkt å bruke bergkunsten på denne 
måten. Liknende studier har imidlertid vært utført på grunnlag av annet arkeologisk 
materiale fra bronsealderen i Skandinavia. På Nord-Jæren har Bjørn Myhre (1981: 
87ff) på grunnlag av gravfunn og gravhauger fra eldre bronsealder delt landskapet inn 
i mulige territorier (Thiessenpolygon). Han kom ikke fram til noe slikt regelmessig 
mønster som finnes i Stjørdal. Det er store variasjoner i territorienes størrelser, men 
de korteste avstandene faller innenfor de samme målene som i de to hovedområdene i 
Stjørdal. 

W elinder har brukt Thiessen-polygon til å dele inn øya Ven utenfor den skånske 
vestkysten. Han fant at avstandene mellom grupper av funn og fornminner fra eldre 
bronsealder var ca. 1 km (W elinder 1977: 113). 

På bakgrunn av det vesle som hittil er gjort av slike undersøkelser ellers i 
Skandinavia, kan jeg ikke se at det er noe til hinder for at størrelsene på de skisserte 
territoriene i Stjørdal kan ha vært passende for bosetningsenheter ved slutten av 
bronsealderen. De er omtrent jevnstore med de mindre territoriene på Nord-Jæren 
og en god del større enn dem W elinder opererer med for Skåne. En slik forskjell er 
ikke urimelig om en regner med at jordbruket i Skåne for det meste var basert på 
åkerbruk, mens husdyrholdet trolig spilte størst rolle i Stjørdal. 

Summary 

Cultivated Land, Rock Art and Settlement in Stjørdal during the Bronze Age 

Of the regions of central Norway, Stjørdal is among the richest in rock art, but these 
carvings have not as yet been studied to any extent. The majority of them are 
farmers' carvings from the Bronze Age. 

At the end of the Bronze Age, the sea-level at the lower part of Stjørdalen must 
have lain nearly 15 m above the present level. This would seem to apply that the 
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Stjørdal Valley must have been a fjord, but remains of an ancient, raised river-bed 
show that there must have been dry land almost as far out as today, and that the 
river, Stjørdalselva, must have eroded away a great part of the land cultivated during 
the Bronze Age. 

So far, about 75localities with farmers' carvings have been found in Stjørdal. They 
lie scattered within a 24 km zone, but the highest concentration occurs in the 
parishes of Skatval and Hegra. There are comparatively few motifs, and as a rule one 
motif dominates each locality: boats, foot-prints or horses. 

The author assumes that this rock art was closely connected with settlement, and 
that the geographical distribution of the carvings may reflect the pattern of 
settlement in Stjørdal at the end of the Bronze Age. The carvings lie in small groups, 
and the centres of these lie in the central districts at Skatval and Hegra, about 
2000-2200 m apart. It is assumed that each of these groups represents one territory. 
If this is correct, there must have been at least eighteen units of population in Stjørdal 
at the end of the Bronze Age. 

Litteratur 
Bakkelid, S og Kløve, E. 1973: Landhevningsbestemmelser i Norge. Kart og plan 33. 
Jones, M. 1978: Landhevning og historisk forskning i Trøndelag. Heimen 1918, nr. 2. 
Kjemperud, A. 1981: A shoreline displacement investigation from Frosta in Trondheimsfjor-

den, Nord-Trøndelag, Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift vol. 61. 
Kvale, A. 1966: Recent Crustal Movements in Norway. Ann. Acad. Se. Fennicae A III 90. 
Leirfall, J. 1958: Dei nye helleristningane i Hegra. Nord- Trøndelag Historielag Arbok 1958. 
Leirfall, J. 1970: Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene. Stjørdalsboka, Bd. 1, del 1. Steinkjer. 
Løkås, B. 1970: Geologien i Stjørdalsbygdene. Stjørdalsboka, Bd. 1, del 1. Steinkjer. 
Marstrander, S. 1963: Østfolds jordbruksristninger, Skjeberg. Instituttet for sammenlignende 

kulturforskning, serie B, skrifter LIII. Oslo. 
Marstrander, S. 1970: A newly discovered rock-carving of Bronze Age type in Central 

Norway. Val Camonica Symposium. Capo di Ponte. 
Marstrander, S. 1974: Nye helleristningsfunn i Trøndelag. Det norske videnskapsakademi i 

Oslo. Arbok 1973. Oslo. 
Myhre, B. 1981: Sola og Madla i førhistorisk tid. Ams småtrykk nr. 10. Stavanger. 
Petersen, T. 1926: Nye fund fra det nordenfjellske Norges helleristningsområde. Nordiska 

Arkeologmøtet 1925. Finska fornminnesforeningens tidskrift XXXVI-1. Helsinki. 
Rygh, K. 1908: Helleristninger af den sydskandinaviske type i det nordenfjeldske Norge. Det 

Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1908 nr. 10. Trondhjem. 
Rygh. O. 1873: Om helleristninger i Norge. Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 

1873. Christiania. 
Welinder, S. 1977: Ekonomiska processer i forhistorisk ekspansjon. Acta Archaeologica 

Lundensia, series in ff' Minore N 1. Lund. 

148 



Birthe Weber 

«I Hardanger er Qverneberg og Helle berg ... og 
Hellerne, det er tyndhugne Steene, bruger man 
til at hage det tynde Brød Fladbrød paa ... » * 

Om en reise til Hardanger sommeren 1983 
På Hatlestrand i Kvinnherad kommune i Sunnhordland ligger K vitebergvannet. 
Sydøstsiden av vannet, som er ca. 3 km langt, skrår bratt opp mot Fuglebergåsen. 
Terrenget her er ulendt med sydøst-nordvestgående søkk, bratte koller og store 
stein. Toppen av Fuglebergåsen er bevokst med stor rettvokst, noe glissen furuskog 
med tett og høy undervegetasjon av i hovedsak blåbærlyng. Her er 6g endel myr med 
løvtrær og busker. 

I det bratte henget mot Kvitebergvannet er det tett skog med overveiende løvtrær, 
ask, bjerk, eik, alm, osp, hassel, rogn og for oss østlendinger et uvanlig syn, store 
kristtorntrær og høy einer med tykke stammer. Undervegetasjonen er tett med 
gressvekster, bregner, kratt og mosedekkete småkoller og heng. I alt dette grønne 
lyser reve bjellene (fig. 1 ). 

Ut i dette lendet bega vi oss en dag i juli. V æret var riktig vestlandsk med 
avvekslende kaldt, høljende regn i strie vindkast og varmt solskinn. Vi hadde en sterk 
fornemmelse av å være i en jungel i det dampende grønnsværet. 

Målet for ekspedisjonen var om mulig å finne opphavs- og produksjonsstedet for 
alle de mengder av riflete baksteheller som er funnet i våre middelalderbyer, i tufter 
på landsbygda og som løsfunn. 

Men før vi kom så langt, hadde mange tilfeldigheter grepet inn. Vi får begynne 
med begynnelsen som var en antatt sammenheng mellom bakeredskaper av tre 
(bakstestikker, kjevler) og bakstehellene funnet i Gamlebyen i Oslo. På grunnlag av 
disse funnene og andre undersøkelser har jeg fremsatt hypotesen at flatbrød/lefser 
har vært en viktig del av kosten allerede fra overgangen vikingtid/middelalder 
(Weber, under trykk). 

Bakstehellene er alle av en skifrig kleber (N a ters tad 1984 ). Det er runde, hugne 
heller, opptil ca. 55 cm i diameter og ca. 0,7 cm tykke. På begge sider er det i 
overflaten hugget eller slipt lange, ca. O, 1-0,2 cm brede riller som er parallelle i felter 

* Peder Claussen Friis 1632. 
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Fig. 1. Utsnitt av orienteringskart over Hatlestrand med hellebruddene ved K vitebergvatnet 
og i Fuglebergåsen markert med trekanter. 



Fig. 2. Bakstehelle fra middelalderen, funnet i Tønsberg, d. ca. 35 cm. Tg. 435. Foto: O. 
Holst, UO. 

av uregelmessig størrelse og tilsynelatende uten noe system. Både materiale og 
utseende er så karakteristisk at de er lett gjenkjennelige (fig. 2). 

Det var nærliggende å tenke seg at disse hellene var produkter fra et større 
industriforetagende, på linje med f.eks. bryner og kleber kar. Etter at to geologer 
(førstekonservator Johannes Dons, Geologisk museum og statsgeolog Johan 
Naterstad, NGU) var blitt forevist baksteheller fra ulike lokaliteter, syntes det klart 
at opphavsstedet kunne ligge i Hardanger. Dons mente det kunne være en ide å kikke 
på de gamle bruddene i Ølve (ved Kvitebergvannet), mens Naterstad tenkte seg at de 
muligens var å finne på Folgefonnhalvøya. Denne siste gav meg forøvrig den 
glimrende ideen å skrive artikler i lokalavisene fra disse områdene og be om 
publikums hjelp. I desember 1982 ble det trykket likelydende artikler med foto av 
bakstehelle i flere aviser. Det gikk en tid uten noen respons. Så kom dagen jeg hadde 
ventet på. 

I Hatlestrand bor en ung lærer, Knut Johan Nerhus, som er ivrig orienteringslø
per og ikke viker unna for litt krevende terreng. Dessuten har han øynene med seg. 
På en synfaring i terrenget ved Kvitebergvannet hadde han en gang lagt merke til og 
tatt med seg en stein han syntes så eiendommelig ut. Det var en del av en riflet 
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bakstehelle. Den følelsen jeg fikk da jeg sto med det brevet i hånden kan vanskelig 
beskrives. 

Og det var ingen annen utvei. Nå måtte vi til Hardanger for å se selv. Det kan med 
en gang slåes fast: dagen som ble tilbragt i skogen ved Kvitebergvannet ble en stor 
opplevelse. Når fantasier blir til virkelighet, og virkeligheten langt overgår hva man 
nesten ikke hadde turt håpe på, da blir opplevelsen sterk. 

Vi, Irmelin Martens, Johan Naterstad og jeg, hadde glimrende veiviser i Knut 
Jo han N er hus som hadde gjort et grundig forarbeid. 

Turen startet syd for Kvitebergvannet i gården Tuftes utmark. Her var det svært 
tett løvskog og -kratt med mye myr. Over skrenter og små stup hang det tykke 
mosetepper med bregner. Innunder slike heng viste halvrunde groper, som kan 
karakteriseres som «negative» søyler, med huggespor hvor det hadde vært arbeidet i 
fjellet. Slike fordypninger kunne stå tett inntil hverandre med bare en skarp egg som 
skille, (fig. 3). Disse bruddene var ikke store, opptil 10m lange. Høyden var 
vanskelig å bedømme idet det hadde dannet seg tykke jordlag inntil, og ett ved siden 
av en myr sto nærmest under vann. Bruddene var idag ikke over to meter høye. Vi 
merket oss snart at tepper med gulgrønn mose var en sikker indikasjon på 
avfallshauger. Ved å pirke litt under mosen fant vi forvitrete kleberbiter, avfall etter 

Fig. 3. Fordypninger etter uttak av baksteheller i Fuglebergåsen. Foto: B. Weber. 
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utvinningen. Over avfallshaugene kunne det være en liten skrent, og ved å løfte på 
mosehenget kom nye brudd til syne. 

I den sørligste delen av den bratte Fuglebergåsen ligger den svære « Tufthidleren». 
Her er det en åpning i fjellet på ca. 15 m. Denne åpningen er delvis stengt av en svær 
blokk som har ramlet ned fra taket, men det er mulig å komme seg inn. Overalt langs 
veggene inne i det halvrunde, ca. 30 m dype bruddet finner en de samme gropene. 
Diameteren på disse varierer mellom ca. 60 og 80 cm. Noen er så brede som 1 m. I 
veggene utenfor åpningen var det de samme spor med varierende høyde. Det var helt 
klart at her kunne det ha vært produsert baksteheller, men ennå hadde vi ikke funnet 
spor av noen, bare ubestemmelig avfall i massene i og utenfor bruddene. 

På vår videre vandring i et ualminnelig ulendt og bratt terreng kom vi til et svært 
brudd som sammenhengende strakte seg langsetter berget ca. 150 m, høyden i 
åpningen kunne enkelte steder være 3-4 m. Både innunder og utenfor fant vi de 
samme halvrunde groper, de fleste vertikale, men noen i mere hellende stilling. Man 
hadde helt tydelig fulgt strukturen i fjellet ved huggingen. Sporene langs fjellsidene 
forsvant i masser av jord og nedfallen stein. Det var heller ikke her mulig å avgjøre 
hvor dypt eller rettere hvor høyt bruddet var. Men her gjorde vi endelig våre første 
«funn» av vrakete, istykkerslåtte biter av baksteheller, med rifler! 

Etterhånden ble vi opptatt av hvorledes hellene var hugget ut av fjellet. Nokså fort 
ble vi klar over at man ikke hadde hugget ut og løsnet noen hel søyle for deretter å 
spalte den i passende tykke heller. Her fant vi klare indikasjoner på at man hadde 
hugget ut hellene en etter en, det viste huggesporene i et par av gropene ganske 
tydelig som en slags lagdeling. I en slik halvrund grop som var 60 cm høy kunne vi 
telle åtte riller eller helleuttak på 20 cm. I ubearbeidet stand har hellene vært noe over 
4 cm tykke (fig. 4). Hvis trykken farer pent med bildet, ser en tett med ganske smale 
skrå huggespor i noe varierende retning for hver helle. I dette bruddet fant vi også 
bunnen av groper. Disse var runde med en fordypning langs kanten. Det er kanskje 
dette som tidligere har vært oppfattet som spor etter gryter. Bergarten er imidlertid 
uegnet til slike. «l Ølve ... er forhen taget klæbersten langs hele vandet. Stenen er 
stærkt skifret og afgiver kun tynde plader» (Helland 1893: 132). 

Omtrent 1 km videre i samme høyde, ca. 150 m.o.h. kom vi opp en bratt skrent 
til en svær utoverhengende heller. Og i denne skrenten nærmest snublet vi over 
vrake te baksteheller i alle stadier av bearbeidelse. Vi var nådd frem til Kvite berget
det står som en lys vegg sett fra den andre siden av vannet (fig. 5). Under helleren var 
det helt tørt selv om vinden pisket regnet rett imot. Innunder helleren lå deler av 
baksteheller i dagen eller stakk opp av løsmassene som besto av lys grå sandholdig 
jord. Sauen hadde også likt seg der. Som «verksted» for bearbeiding av baksteheller 
må dette stedet ha vært ypperlig egnet. Nå forsto vi at riflene på begge sider av 
bakstehellene ikke har hatt noen funksjon i forbindelse med bruken (Naterstad 
1984 ). Ved å studere de mange vrakheller i ulike stadier av bearbeiding, synes det 
klart at etter en første grov bearbeiding med et kraftigere redskap, er etter hvert disse 
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Fig. 4. Fordypning med merker etter uttak av de enkelte baksteheller. Foto: B. Weber. 

Fig. 5. Under K viteberghelleren, som sees som en lys stripe i åsen i bakgrunnen, ble emnene 
til bakstehellene bearbeidet. Foto: B. Weber. 
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Fig. 6. Fragment av bakstehelle, bredde 20 cm, med eksempel på tidlig stadium av 
bearbeidelse. Funnet i avfallsdyngen under Kviteberget. Foto: O. Holst, UO. 

uregelmessige feltene med smale riller blitt dannet for å fjerne «skall» av steinen. Man 
har med stadig finere redskap arbeidet seg nedover i steinen til det ferdige produktet 
som ikke var tykkere enn fra O, 7 -ca.l cm. (fig. 6 ). I løpet av arbeidets gang er mange 
heller brukket eller biter har gått av' og disse vrakhellene ble kastet nedover lien. 
Skrenten vi hadde klatret opp var en eneste stor avfallsdynge. 

Ved et senere besøk kunne Johan Naterstad ved undersøkelser i fjellet konstatere 
at i umiddelbar nærhet av denne helleren har det ikke vært noe brudd. Råemnene har 
vært fraktet hit, kanskje fra det siste svære bruddet vi besøkte og som ligger ca. 
250 mi nordøstlig retning fra Kviteberget og i samme høyde. Her kan man snakke 
om underjordiske haller, og svære søyler står igjen for å støtte oppunder (fig. 7 og 8). 
Store nedfalne blokker sperrer delvis det ene rommet som forsvinner nede i vann og 
mørke. Vi registrerte en viss uhyggestemning her inne med vannet som dryppet nede 
i det ukjente. Den andre hallen var vennligere og ikke så dyp. Bunnen var plan med 
en avsats som dannet en stor terrasse. Et par «rom» var laget med lave steinvegger, 
men de må være av sen dato. 

På begge sider av de svære åpningene ligger mindre brudd. Hele fjellet under er ert 
eneste dynge. Dette må oppfattes som ett brudd hvor man har arbeidet seg innover 
og til sidene så langt «gangen» gikk. I den nordøstligste enden har man gitt opp da 
man støtte på en folding av hardere bergart, det viser sporene i fjellet. I dette området 
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Fig. 7. Brudd inne i fjellet i Fuglebergåsen. Foto: B. Weber. 

Fig. 8. Overheng dannet av bakstehellebrudd i Fuglebergåsen. Foto: B. Weber. 
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Fig. 9. Gammelt og nytt. Bakstehellebrudd nederst og mineringshull som viser hvor en har 
tatt ut steinheller i hardere bergart i sen tid øverst. Ved Båtahidleren på Netland, Hatlestrand. 
Foto: B. Weber. 

fantes foruten huggeavfall også brudd av baksteheller. Bearbeidelsen har trolig 
foregått på stedet etter at de utoverhengende berghellerne etter hvert ble dannet 
(fig. 8). 

I en tidligere fase kan det, som tidligere nevnt, hende det var emner herfra som ble 
fraktet bort under Kvite berget. Men det må ha vært en tung transport. 

Spørsmålet om hvorledes de ferdige bakstehellene til slutt har vært fraktet skal 
ikke taes opp her, men det er sannsynlig at man har benyttet Kvitebergvannet i første 
omgang. Fra bekkeoset i vestenden er det knapt 400 m til sjøen. 
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Vi besøkte også gården N etland på Hatlestrand. Her finnes to brudd, på det ene er 
åpningen så å si ikke synlig, og vi måtte krype inn. Rommet videt seg innover og 
nedover i det ukjente. Det totale mørke (vi hadde lykt) og mengder av dyreknokler 
gjorde det ikke mindre skummelt. Her forteller overleveringer at bruddet har gått 
mye over 100 m innover fra åpningen. Og vi kan ikke dy oss fra å ta med en grufull 
historie om en mann som ble innesperret i en grubegang av en svær blokk som falt 
ned. Den var det ikke mulig å få bort, men langs siden var det en smal sprekk, 
akkurat stor nok til at konen kunne stikke til ham noe flatbrød hver dag. Likevel 
døde mannen etter en tid (Nerhus 1975: 80f). Etter denne hendelsen har bruddet fått 
navnet Mannahidleren. Inne i denne svære hulen og langs bergveggene på begge sider 
utenfor er det mengder av halvrunde groper. 

På østsiden av N etlandsvågen strekker det seg et svært brudd rundt hele odden. 
Deler av bruddet går inn i fjellet, Båtahidleren, hvor mengder av hoggflis tyder på at 
her kan det ha vært bygget båt. På sidene av dette var de høyeste helleuttak vi hadde 
sett. Opptil 3-4 m kunne måles, de forsvant i kvist og kvas og avfall, men over 
kunne en i hardere bergart se spor etter moderne uttak av heller til annet bruk (fig. 
9). Utskipningshavnen har ligget rett inntil produksjonsstedet her på Netland. 

Ingen av bruddene i Fuglebergåsen og på Hatlestrand har opprinnelig vært 
underjordiske. I de tilfeller hvor nå bruddene er inne i fjellet har arbeidet vært 
påbegynt i bergveggen. Ved å følge klebergangen kunne det hele ende i store 
underjordiske huler. 

Tidligere kilder 
I Vincents Lunges jordebok fra 1535 finner vi bruddene i «Ylffis sogenn» (Ølve) 
nevnt for første gang. Her står om gården Fugleberg sydøst for Kvitebergvannet: 
«ltem skogen i Fugleberget 1/3 part- tvert over fra Hatte berg. Item Helle berget som 
ligger i fornevnte Fuglebergs skog et punds bol, og hugges der heller at bage brød 
uppaa» (Stuland 1924: 536 ). Det betyr at bruddet i Fuglebergmarka var verdsatt til et 
pund smør i landsskyld. 

Presten Peder Claussen Friis er allerede nevnt i overskriften. Han nevner ikke 
spesielt området Ølve/Hatlestrand, men Hardanger generelt. Det samme gjelder 
Pontoppidan som i 1753 skriver: «l Hardanger faaes og de bedste Bagste-Heller, det 
er flate, tynde og jevne Steene, som hugges runde, og bruges til at bage Fladbrød paa, 
da man ellers ogsaa haver dem af Jern ... (Pontoppidan 1753: 270). På denne tiden 
kan det tenkes at det er brudd på Folgefonnhalvøya som leverer baksteheller av stein. 
Dette er en tyngre type og vi hører at de er jevne, noe som kan tyde på at overflaten 
er glatt. 

I matrikkelen for 1667, 1723 og 1838 står det om Fugleberg: « ... med helleberg 
som hugges og giver landherren derav 9 mrk (ort)», «Nogen hjelp av helleberget 
under gaarden» (Stuland 1924: 536) og« ... Den høge skulda for Fugleberg (snautt 
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13 dalar) kan ha samanhang med kleberbrota» (Fett 1972: 152). På et for oss ennå 
ukjent tidspunkt opphørte produksjonen av bakstehellene. Matrikkelens henvisning 
til kleberbrudd/helleberg kan, iallfall for de to siste årstalls vedkommende, ha med 
brudd av takheller eller heller til annet bruk å gjøre. 

Så sent som i 1931 ble tre berghellere i Fuglebergs utmark innmeldt til Historisk 
museum i Bergen, En viss registrering ble foretatt av disse og også en mindre 
graving, uten at det ble gjort bemerkninger om hvilke produkter som kunne ha vært 
fremstilt. Det nevnes at det bare ble funnet kleberavfall (Lindøe 1931 ). Ved 
registreringen i 1965 navngir Per Fett ialt 1 O brudd og bemerker spor etter uttak av 
baksteheller i flere samt «vanlige driftsmerke». 

I 1972 blir det beskrevet 12 brudd sør og øst for Kvitebergvannet, to ved gården 
Netland og ett ved gården Eikeland, begge på Hatlestrand. Fra disse ulike bruddene 
beskrives merker etter uttak av baksteheller, men også gryter fra historisk tid (Fett 
1972: 125ff). 

De har altså lenge vært kjent disse bruddene på Hatlestrand og i Fuglebergåsen. 
Det har gått sagn i distriktet om dem og også om ulykker som skjedde. Det er 
kanskje ikke så rart at ingen har forbundet driften her med arkeologiske funn av 
riflete heller. De store bygravingene begynte ikke før med utgravingene i Bergen 
etter Bryggebrannen i 1955. Tidligere hadde man funn av baksteheller eller 
steikeheller som de ofte kaltes fra noen få tufter og andre funn. Enkelte har også vært 
inne på tanken at det har vært takheller. 

Avslutning 
Det vi med visshet kan si er at trolig mange av bakstehellene som til nå er 
fremkommet ved arkeologiske utgravninger eller bragt til museene som løsfunn har 
vært produsert i Fuglebergåsen. 

Alle de store bruddene ved K vitebergvannet behøver ikke å ha vært i drift 
samtidig. Vi anser det derimot sannsynlig at økt befolkning i byene fra omkring 1200 
har skapt store behov og økt drift. 

Når begynte og når opphørte driften? I Oslo er de eldste bakstehellene fra 
branntrinn 13, d.v.s. fra ca. 1050-1100. I Gamlebyen er det også funnet baksteheller 
i 1600-talls lag. Lagene kan imidlertid ha vært omrotet, og dateringen kan ikke 
brukes som øvre grense. Sikkert daterbare er de ikke etter brann trinn 4, d. v. s. 
1350-1400. På Bryggen i Bergen er de registrert i fyllmasser opp til brann I, 1702. Vi 
har sett at i 1535 ble det produsert baksteheller i Fuglebergåsen, men utover dette har 
vi foreløbig ingen sikre opplysninger. 

Dateringene er bare ett av de mange spørsmål som reiser seg. Den trådenden vi har 
fått tak i kan være begynnelsen til noe virkelig spennende. Nøstet kan vise seg å være 
stort med mange floker underveis, og det blir nok ikke bare med denne sommerens 
reise til Hardanger. 
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Summary 
The many finds of bakestones for making «flatbrød», (thin, unleavened bread), from 
the medieval towns of Norway have raised the question of where they were 
produced. The similarity of the stone they are made of, and their form both suggest a 
very big industrial enterprise at least from the middle of the 11th century. 

Different factors led to an expedition to the area ne ar lake Kvite berg in 
Kvinnherad in Hardanger. The aim was to examine some old stone quarries which 
are known to have produced bakestones. They have however, never been connected 
with the finds from the Middle Ages. The result of the investigation was 
overwhelming. Not only did we find the quarries, large ones where the work had 
begun at the face of the rock, and where eventually big, underground quarries had 
been formed, and als o rather small ones, depending on how the vein ran. W e could 
also observe how the bakestones had been manufactured. There were enormous 
he aps of de bris, and waste bakes tones of all stages of the working process. 

The finds of bakestones extend from early layers in Gamlebyen, Oslo (1050-1100) 
to more uncertain contexts at Bryggen in Bergen about 1700. The earliest written 
source which mentions the manufacturing of bakes tones in the Kvite berg area is the 
cadastre of Vincent Lunge from 1535. 
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] o han Natterstad 

Den geologiske bakgrunn for bakstehelle
industrien ved K vitebergvatnet i Hardanger 

Geologiske forhold generelt 
Steinar Foslie (1955) har utarbeidet en generell geologisk beskrivelse for området 
med et geologisk kart hvor noen av de største kleber-bruddene er merket av. Reusch 
(1888: 180-81) har også geologiske opplysninger om feltet og bruddene. 

Bruddene på skifrig kleberstein ved Kvitebergvatnet, Hatlestrand i Kvinnherad 
kommune, ligger alle tilsynelatende i en bestemt sone i et større grønnsteinskom
pleks. Grønnsteinskomplekset er dannet ved metamorfose av et vulkansk kompleks 
bygget opp av basaltiske, d. v. s. kiselsyrefattige lavaer, askelag og samtidige 
sedimenter dannet av disse. Det finnes i komplekset også soner av kvarts- og 
feltspatrike, skifrige bergarter, kvartskeratofyrer, som trolig representerer rhyolittis
ke, kiselsyrerikere vulkanitter. 

Kompleksets bergarter ble antagelig primært dannet ved vulkanske prosesser i 
ordovicisk tid, for opp mot 500 millioner år siden, og de fikk sitt nåværende 
mineralselskap, skifrighet og siste foldestrukturer under avslutningen av den 
Kaledonske fjellkjedefoldning for ca. 400 millioner år siden. 

Måten den klorittrike kleber-skiferen opptrer på i Ølve-Hatlestrandområdet er 
ikke den vanlige for kleberstein. Ekstra basiske til ultrabasiske vulkanske dag bergar
ter er forholdsvis sjeldne sammenlignet med intrusive bergartskropper med slik 
sammensetning. De metamorfe produktene av slike dyp-størknete intrusivkropper 
får imidlertid oftest en annen, mer massiv, uorientert tekstur eller mineralordning 
enn skiferen, og har egnet seg bedre til bygningsstein og til emner for produksjon av 
gryter eller andre kar. Bare i grensesonen mot sidebergartene kan slike serpentinitt
eller klebersteinskropper få skifrighet som ligner Ølve-bergartenes og dermed være 
egnet for helleproduksjon. 

I Hardanger-området finnes en lang rekke slike mer massive serpentinitt- og 
klebersteinskupper, både i den kambro-ordoviciske lagrekken og i grunnfjellet 
under. Ved mange av dem er det kjent beretninger om eller det er funnet merker etter 
uttak av bygningsstein eller gryteemner. Det er vesentlige forskjeller i tekstur og 
forekomstmåte mellom disse forekomstene og kleber-skiferen i Ølve. Det har vært 
anlagt brudd på den aktuelle sonen i Ølve-området over en strekning på ca. 5 
kilometer og den utgjør etter alt å dømme et bestemt stratigrafisk nivå i 
grønnsteinskompleksets lagrekke og er foldet sammen med de øvrige bergartene. 
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Det er bare der forholdsvis planskifrige deler av foldeflankene kommer ut i dagen at 
bryting har vært foretatt. Der foldeknærne kommer ut i dagen er brytingen stoppet, 
men er så gjenopptatt der en ny, plan foldeflanke blottes, da ofte i et høyere eller 
lavere nivå. 

Det er mulig at også forekomsten av kleber-skifer sydøst for gården Gravdal, ca. 
1 O kilometer nord for K vitebergvatnet, ligger i det samme stratigrafiske nivå. 

Kleber-skiferen ved Ølve-Hatlestrand 
Utgangsbergarten for den sonen som har vært brutt for produksjon av baksteheller 
har trolig vært en lavabenk (eller en aske-/tuff-avsetning) med en noe.spesiell, basisk 
til ultrabasisk, sammensetning og dermed også med et annet primært mineralinn
hold, - mer pyroksen og olivin, enn i basaltene omkring. I det metamorfe, skifrige 
produktet som har vært brutt, mangler nå nesten helt mineralene kvarts og feltspat 
som ellers er vanlige i grønnsteinene omkring. I dette forhold ligger trolig grunnlaget 
for steinens kvalitet når det gjelder kombinasjonen mykhet og styrke og når det 
gjelder dens evne til å tåle gjentatt oppvarming og avkjøling uten å smuldre opp slik 
vanlig kvarts- og feltspatholdig, glimmerrik skifer gjør. 

Bergartene i sonen består nå i alt vesentlig av tre mineraler: aktinolittisk 
hornblende, kloritt og talk i noe vekslende mengdeforhold. Alle mineralene er 
stenglige eller flakformete, vannholdige, magnesiumrike silikatmineraler. Dessuten 
forekommer korn av karbonat, trolig vesentlig vanlig kalkspat. Videre finnes 
ertsmineraler, titanitt og sporadisk epidot. 

Teksturelt opptrer disse mineralene i bergarten med flikete, uregelmessige 
korngrenser og danner en sammenfiltret vev. Likevel viser de en foretrukken 
orientering i skifrighetsplanet; som spaltbarheten følger. En slik tekstur, i et 
mineralselskap trolig uten store kontraster i termale utvidelseskoeffisienter, vil være 
langt bedre egnet til å tåle både mekanisk og termal påvirkning enn en vanlig 
kvarts-feltspat-glimmer-skifer. Mineralene i kleber-skiferen har likevel mindre 
hardhet enn mineralene i vanlig skifer, noe som altså har gjort bryting og 
finbearbeiding mulig alt i tider uten moderne utstyr. 

Noe om bryting og bearbeiding 
Selv om mineralene i kleber-skiferen danner en sterk, filtret vev, har de en klar 
foretrukken orientering som gir bergarten mulighet for en grov, noe uregelmessig, 
men stort sett plan spaltbarhet. Spalteflakene har vært for tykke til bruk som 
baksteheller direkte, så en videre tynning og jevning av emnene har vært nødvendig. 
A kløve emnet videre med slag eller kiler har vært uråd på grunn av mykhet og 
tekstur. Det ser ut til at tynningsteknikken har vært å rive opp overflaten av emnet 
med et nett av riss på kryss og tvers og fjerne det som smuldrer av mellom rissene 
etter hvert. Redskapene til dette ser etter merkene ut til å ha vært kraftige, 
syl-lignende verktøy med varierende tykkelse i spissen (fig.). 
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o 5 10cm 

Detalj av bakstehelle som er brukket, med «nve»-spor. Funnet avfallsdyngen under 
Kviteberget. Foto: Holst UO. 
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Rutemønsteret av riller som finnes på mange av bruddstykkene av bakstehellene av 
kleber er altså trolig primært merker etter produksjonsteknikken og ikke laget av 
bake tekniske grunner. 

Denne rive-teknikken for å tynne og jevne hellene har vært den mest 
arbeidskrevende del av produksjonen, og siden drift på kleber-skifer til produksjon 
av baksteheller trolig er langt eldre enn drift på kvartsskifer til taktekking og 
gangheller, så er det en mulighet for at vestlandsuttrykkene «hellerev» (for 
skiferbrudd) og «å rive heller» (for skiferbryting) kan være arv fra denne tidlige 
produksjonsmåten. 

Sonen med kleber-skifer som det har vært brutt på har stort sett vært 1,5-2 meter 
tykk, med skifrigheten horisontal eller svakt hellende, og med dårligere stein over og 
under. Uttaket har foregått fra «taket» og ned i runde «stabber» med omkrets som 
helleemnene. En god «Stabbe» har vel kunnet gi opp mot 50 helleemner. Når en 
«stabbe» var arbeidet ned til dårlig stein, er en ny blitt påbegynt oppe. Etter merkene 
å dømme må det ha foregått ved at det mellom dårlig stein i taket og kleber under er 
blitt gravet inn en halvsirkelformet, håndsbred grop parallell skifrigheten, og 
dekkende en flate som ønsket hellestørrelse. Det er så blitt laget et 2-4 cm dypt riss 
ned langs den sirkulære innerveggen av gropen og deretter er hellen splittet løs ved 
utkiling fra forkanten. Deretter er et nytt riss laget ned langs innerveggen og en ny 
helle er spaltet løs. Med bedre plass har så arbeidet gått lettere. 

Ved atskillige av de større bruddene har uttaket fortsatt flere ti-talls meter inn i 
fjellet, overalt med de karakteristiske, halvsirkelformete «stabbe»-merkene i 
veggene, og de ·sirkulære rissemerkene i tak og gulv. 
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Summary 

The article gives some information about general geological background, mineralogy 
and production techniques at some old bakestone quarries in a schistose soapstone at 
Hatlestrand, Hordaland County in western Norway. 

In a complex of volcanic rocks of Lower Palaeozoic age a zone of ultrabasic lava 
and/ or tuff has been metamorphosed to form a schistose soapstone which 
mineralogically and texturally has been well suited for the production of bakestones. 

The zone, 1,5-2 metres thick, has in earlier times been extensively quarried over a 
distance of about 5 kilometers, and tool marks in the quarry walls and on waste 
stones give clues to the old production techniques. 
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Per Haavaldsen 

Den bosetningsarkeologiske forskningstradisjon 
i Norge. En forskningshistorisk skisse 

Den bosetningsarkeologiske forskningen er blitt karakterisert som Norges viktigste 
bidrag til skandinavisk og europeisk arkeologi (Malmer 1980: 70). I denne artikkelen 
vil jeg forsøke å belyse den forskningstradisjon i norsk arkeologi som har sett det 
som sin målsetning å studere den forhistoriske bosetningens spredning i tid og rom, 
og å finne fram til årsakene til variasjoner i denne bosetningen. 

Omkring århundreskiftet synes det å skje en endring i den arkeologiske 
forskningen i Norge. A.W. Brøgger har karakterisert 1800-tallet som «gravhaugperi
oden» i norsk arkeologi (Brøgger 1930: 8). Det primære og nødvendige for den 
arkeologiske aktiviteten i denne perioden synes å ha vært å innsamle et arkeologisk 
kildemateriale. Den fremste forskningsoppgaven var så å beskrive og ordne dette 
materialet typologisk og kronologisk (Brøgger 1929: 10). Det var fortidens 
kulturforbindelser og forhold innen den materielle kultur som i første rekke ble tatt 
opp til behandling. De øvrige kulturhistoriske aspektene synes å være sekundære. 
Noen tidstypiske titler fra den arkeologiske litteraturen fra slutten av forrige 
århundre kan illustrere dette forholdet: «Noget om våre faste fornlevninger fra 
Hedendom, især om begravelser og deres undersøgelse» (Nicolaysen 1873) «Om 
spor af romerskkultur i Norge» (Lorange 1875) og «Norske Oldsager» (Rygh 1885). 

Oldsaksmaterialet og fornminner ble riktignok også i forrige århundre i Norge 
brukt til å diskutere bosetningsmessige problem, men det var i første rekke en 
diskusjon som foregikk utenfor arkeologenes snevre krets. Det var en diskusjon 
mellom historikere, og en diskusjon som i første rekke dreide seg om folkeinnvan
dring og etnisitet. En diskusjon om hvorvidt det opprinnelig hadde eksistert en 
samisk-ugrisk urbefolkning i Sør-Norge. I denne diskusjonen deltok arkeologene 
stort sett på sidelinja og de to arkeologene som leverte noe bidrag i diskusjonen stilte 
seg avvisende til en slik teori (Nicolaysen 1860, B.E. Bendixen 1891). 

Endringen i norsk arkeologisk forskning ved århundreskiftet kommer klarest til 
uttrykk i Gabriel Gustafsons tiltredelsesforelesning som professor ved Universitetet 
i Oslo 1901 (Gustafson 1902). Denne forelesningen har tittelen: «Den norske 
oldforskning, et tilbakeblik og et fremtidsprogram», og her framheves nødvendighe
ten av en «planmessig gjennomført undersøgelse av landet i antikvarisk retning, 
gaard efter gaard, sogn efter sogn. » Det interessante i vår sammenheng er imidlertid 
begrunnelsen for gjennomføringen av et slikt registreringsarbeide: «Først når dette er 
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gjort kan man faa et virkeligt kjendskap til bebyggelsens utbredelse i de forskjellige 
forhistoriske tidsrom. Først da vil det være muligt i detalj at skrive Norges 
bebyggelseshistorie (1902: 22). Så vidt jeg kan se er Gustafson også den første i norsk 
arkeologisk litteratur som bruker begrepet bebyggelseshistorie. 

Før vi går videre og ser på gjennomføringen av det programmet som Gustafson 
skisserte, kan det være interessant å se om tanken om en bosetningsarkeologisk 
analyse var sprunget ut av rene norske forhold, eller om den gjenspeiler en trend i 
den samtidige skandinaviske arkeologiske forskningen. 

4 år før Gustafsons forelesning i 1901 ble Sophus Mi.illers arbeid «Vor O Id tid» 
utgitt. For å klarlegge bebyggelsens utstrekning i yngre steinalder i Danmark viser 
han til utbredelsen av megalittgraver og enkeltgravkulturens gravhauger (Muller 
1895: 182-184 ). Også bronsealderens bosetningsområde og delvis også bosetnings
tetthet, mener han kan fastslås ut fra bronsealderens gravhauger (1897: 296-300). 
Sognebereisningene, som kan sammenliknes med de registreringer Gustafson 
foreslår, hadde begynt i Danmark allerede i 1873 (Thorvildsen 1978). 

I Sverige hadde slike registreringer foregått i Bohuslån fra 1879, bl.a. med 
Gustafson som deltaker. Og i 1907 startet Knut Stjerna sine steinalderseminar og 
regionale steinalderundersøkinger i U p p sala (H yenstrand 197 4: 51-52). 

En begynnende fokusering mot bosetningsarkeologiske problemstillinger synes 
derfor ikke å være noe særtrekk ved norsk arkeologisk forskning ved århundreskif
tet, men må ses som utslag av en trend i den samtidige skandinaviske arkeologien. 

Ser vi så på det programmet som Gustafson skisserte og på hvordan det ble 
gjennomført, så viser det seg at svært få av punktene ble realisert med det første. Den 
første systematiske arkeologisk-topografiske registreringen ble gjennomført i 1908. 
Årsakene til at programmet ikke ble fulgt, er kanskje enkle å finne. Andre 
arbeidskrevende og presserende oppgaver, som f.eks. utgravningen og ikke minst 
etterarbeidet med Osebergfunnet, har tatt den tid som ellers skulle vært brukt på den 
bosetningsarkeologiske forskningen. 

I 1906 oppfylles imidlertid et av punktene i framtidsplanen. Gustafson får 
publisert det populærvitenskapelige verket «Norges Oldtid». Men heller ikke i 
denne oversikten over Norges forhistorie er detnoen bosetningsarkeologisk analyse. 
Det er de forskjellige tidsperiodenes oldsakstyper og kulturforbindelser, slik de vises 
i oldsaks- og fornminnematerialet, som vies oppmerksomhet. Noe nytt i norsk 
arkeologi representerer imidlertid 4 bilag bakerst i verket. Nemlig fire kart som viser 
funnenes utbredning i Sør-Norge fra yngre steinalder og fram til yngre jernalder. 
Selv om disse kartene ikke er knyttet sammen med teksten på noen måte, og delvis 
bygger på Oluf Ryghs arbeid, mener jeg at de kan ses som uttrykk for et forsøk på å 
visualisere bosetningsområdene i de forskjellige forhistoriske periodene i Sør-Norge. 

Omtrent samtidig med Norges Oldtid publiserer Andreas M. Hansen to verk: 
«Landnåm i Norge» i 1904 og «Oldtidens nordmænd. Ophav og bosetning» i 1907. 
Hansen er tilhenger av den gamle teorien om en urbefolkning, og han mener at det i 
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Fig. 1. Kart over utbredelsen av yngre jernalders funn i Norge. Etter Gustafson 1906 
Planche IV. 
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løpet av bronsealderen har skjedd en innvandring av en arisk jordbrukende 
befolkning til Norge. Spor av denne innvandringen av langskallete arier og av den 
opprinnelige, kortskallete urbefolkningen finnes etter Andr. M. Hansens mening 
både i det arkeologiske materialet og i den eksisterende lokale kultur. Som ledd i 
denne bevisførselen trekkes det fram en rekke mer eller mindre bisarre trekk og 
forskjeller mellom bygder der befolkning med «kortskalle»-indeks dominerer og 
områder der «langskallene» utgjør den dominerende befolkningsgruppen. Således 
mener Andr. M. Hansen f.eks. å kunne bevise at i langskalleområdene dominerer en 
politisk liberalisme, mens derimot offervilligheten til misjonsarbeidet synes å være 
størst i kortskallenes områder, da det i disse områdene gis ca. 30-40 øre pr. individ til 
misjonsarbeidet, mens langskallene bare gir 15 øre pr. individ til samme formål 
(Hansen 1907: 130). 

Av større interesse for oss er imidlertid Andreas M. Hansens bruk av det 
arkeologiske materialet. Kort skissert er det to faktorer som han benytter for å vise 
den første ariske innvandringen og de ariske landnåmsområdene. Det er for det 
første det arkeologiske materialet, nemlig metallfunnene og helleristningene fra 
bronsealderen, og for det andre gårdsnavnene med vin-endelse, samtidig som han 
påpeker den tilknytting som disse har til jordbruksområdene. 

Vi skal ikke her dvele ved selve innvandringsteorien til Andreas M. Hansen, den 
synes ikke å ha hatt særlig gjennomslag i seinere arkeologisk forskning i Norge. 
Derimot bør det framheves at Andreas M. Hansen var den første som forsøkte å gi 
en bosetningsarkeologisk analyse på grunnlag av oldtidsfunn, fornminner og 
gårdsnavnstyper, en kombinasjon som seinere skulle få stor innflytelse på norsk 
bosetningsarkeologi. 

Reaksjonene på Andreas M. Hansens innvandringsteorier var tildels meget 
kraftige. I 1906 leverer A. W. Brøgger et meget kraftig angrep på de arkeologiske 
premissene for Hansens teori i arbeidet «Studier over Norges steinalder». Det 
interessante i vår sammenheng er imidlertid Brøggers diskusjon og definisjon av 
bosetningsbegrepet. Brøgger hevder at «fast bosetning eier kun et folk, som samtidig 
nærer sig både ved fædrift og agerdyrking» (1906: 132). Videre påpeker han at 
løsfunn av oldsaker nødvendigvis ikke behøver å indikere fast bosetning. Brøgger 
bruker bl.a. løsfunn av pilspisser i høyfjellet og Nøstvetkulturens boplasser med 
deres manglende kontinuitet ned i yngre steinalder som bevis for dette. 

Den geografiske spredningen av løsfunnete oldsaker fra yngre steinalder, med 
konsentrasjoner av funn fra forskjellige perioder av yngre steinalder fra dyrket mark 
på samme gård, tolker han imidlertid som om man i yngre steinalder «står ovenfor en 
i det væsentlige fast bosætning, med primitivt gårds brug» (1906: 141 ), og Brøgger 
setter fram følgende hypotese: «Den norske yngre stenalders folk har været et 
fastboende folk, der har havt som hovednæringsvei fedrift forbundet med 
agerdyrkning, på de fleste steder vel forbundet med andre binæringsveie. » ( 1906: 
142). 

168 



På grunnlag av funnenes utbredelse mener Brøgger seg i stand til å skille mellom 
tre økonomiske eller økologiske bosetningssoner i yngre steinalder i Sør-Norge. 

a) Kystbebyggelsen, der fisket ved siden av jakt og sanking har vært det vesentlige 
næringsgrunnlaget. 

b) Bebyggelsen på slettelandet in den for fjordbygdene. Her er det jordbruket som 
har vært hovednæring, men supplert fremst med fiske, men også med jakt. 

c) Dalbebyggelsen langs de store vassdragene. Her har steinaldermennesket etter 
Brøggers mening, «næret sig av jorden og sine husdyr, samtidig som han har 
nyttet skogens rigdomme og vel også elvens, i form av jagt og fiskeri». 

Det er av heller liten interesse å diskutere Brøggers resultater og hypoteser i dag, mer 
enn 75 år seinere. Det vesentlige og varige i Brøggers arbeid fra 1906 er hans 
topografiske eller økologiske analyse av funnene og deres miljø. 

To varige og markante trekk i norsk bosetningsarkeologisk forskning synes derfor 
å bli introdusert rett etter århundreskiftet. Nemlig den kombinasjon av gårdsnavn
studier og den geografiske spredningen av oldfunn og fortidsminner som ble 
introdusert av Andreas M. Hansen, og den økologiske angrepsvinkel på det 
arkeologiske materialet, analysen av sammenhengen mellom arkeologiske minner og 
naturmiljø som A. W. Brøgger innfører. 

Ingen av disse to metodene synes imidlertid å få umiddelbare følger i den 
arkeologiske litteraturen. Fortsatt er det i første rekke den materielle kulturen, 
gravskikk og kulturforbindelser som den arkeologiske forskningen konsentrerer seg 
om. Som et eksempel på dette kan nevnes Helge Gjessings arbeid «Rogalands 
stenalder» som ble publisert i 1920, men der forarbeidet er avsluttet omkring 1916. 
Av denne bokas 175 sider tekst er 1!2 side viet «Bebyggelsens utbredelse». 

Et tredje forsøk på en bosetningsarkeologisk analyse bør imidlertid også nevnes. 
Det er Amund Hellands forsøk på en demografisk analyse, «Oldfunnene og Norges 
folkemængde i forhistoriske tider», fra 1908. Helland hevder, på grunnlag av 
oldfunnenes kvantitet og utbredelse i de forskjellige forhistoriske perioder og andre 
faktorer at han kan fastslå folkemengden i forhistorisk tid. En befolkningsmengde 
som ifølge Helland har økt fra 2 500 personer i slutten av yngre steinalder til212 000 
i midten av yngre jernalder. Slike demografiske undersøkelser synes ikke å ha vært 
videreført i norsk arkeologisk forskning. Et unntak markerer Stig W elinders artikkel 
om demografi, «A Wiev from a first-dass compartment» (W elinder 1979). Som en 
kurositet kan nevnes at Welinder ved hjelp av helt andre metoder, og i en bisetning, 
mener at befolkningstallet i Norge i slutten av vikingtid kanskje kan anslås til en 
kvart million, et tall som ikke ligger så fjernt fra Hellands anslag. 

Det er imidlertid ennå et aspekt ved den bosetningsarkeologiske forskningstradi
sjonen i Norge som bør tas opp i forbindelse med begynnelsen av 1900-tallet, og det 
er knyttet til det særnorske fenomen som bygdebøkene utgjør. Disse lokalhistoriske 
oversiktsverkene begynner å komme ut i årene etter århundreskiftet og blir etter 
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hvert utstyrt med et eget kapitel om forhistorien i den enkelte bygd. Først ute som 
fagarkeolog i en slik sammenheng er så vidt jeg har funnet ut, Gustav Mørck med 
«Hedrum i forhistorisk tid» i Lorens Bergs «Hedrum» fra 1913. Bare i perioden 
1915-1935 publiserte fagarkeologer 29 slike artikler i bygdebøker. I tillegg kommer 
de bygdebøkene der ikke-fagarkeologer har skrevet om forhistorien og dessuten en 
rekke regionale oversikter i serien om «Norges bygder» og i de forskjellige 
turistforeningers tidsskrifter der fagarkeologer har gitt oversikter over forhistorien i 
mindre regioner og bygdelag (jf. Bjørn 1937). 

Vi skal ikke dvele lenge ved disse artiklene. De er sterkt varierende kvalitativt i 
innhold både når det gjelder den pedagogiske og kulturhistoriske framstillingen. 
Ofte er den siste så generell at det er illustrasjonene og stedsnavnene som skiller 
artiklene fra hverandre. Men intensjonene bak disse oversiktene synes å ha vært å gi 
en beskrivelse av den lokale bosetningsarkeologiske utviklingen i forhistorisk tid, og 
som slike framstillinger må de tas med som et trekk i den bosetningsarkeologiske 
forskningstradisjonen i Norge. 

På begynnelsen av 1920-tallet synes det imidlertid å skje noe nytt. A. W. Brøgger 
og Andreas M. Hansens tradisjoner tas opp på nytt i den arkeologiske litteraturen. 
Først ute er Helge Gjessing i sin skildring av «Setesdalen i forhistorisk tid» (Gjessing 
1921). Her knyttes gårdsnavnene med endinger på -land sammen med funnøkningen 
i folkevandringstid og tas som uttrykk for en indre bosetningsekspansjon eller 
landnåm i denne perioden. 

Langt mer omfattende er imidlertid Helge Gjessings analyse av «Vest-Agder i 
forhistorisk tid» (Gjessing 1925). I dette arbeidet knyttes gårdsnavnsgruppene og 
den økologiske tilnærmingsmåten sammen med det arkeologiske materialet i en 
samlet bosetningsarkeologisk analyse, som konkluderer med et landnåm av en i alle 
fall delvis innvandret befolkning i Vest-Agder i folkevandringstiden. 

I 1926 kommer Sigurd Griegs arbeid «Hadelands eldste bosetningshistorie». På 
mange måter har det samme utgangspunkt som Gjessings arbeider om Setesdal og 
Vest-Agder, men er langt mer detaljert. Dette er imidlertid naturlig da Griegs arbeid 
er en doktoravhandling over et mindre geografisk avgrenset område, mens Gjessings 
arbeider er ment som populærvitenskapelige oversikter. 

Griegs analyser av den førhistoriske bosetningen, i første rekke jernalderen, 
bygger på kombinasjonsstudier av jordbunnsforhold, utbredelse av fornminner og 
oldfunn og en vurdering av gårdsnavntypene. Grieg mener å kunne påvise tre store 
landnåm på Hadeland fra jernalderen og framover. Den beste jorda blir tatt i bruk i 
yngre romertid, den mindre gode i 5.-8. århundre og i sein vikingtid og den dårlige 
dyrkningsjorda på avsides steder blir først oppdyrket i middelalderen. Hos Grieg 
møtes og smeltes dermed sammen både tradisjonene fra A. W. Brøgger og Andreas 
M. Hansen. I tillegg benytter Grieg, som Gustafson, seg av kart som viser funnene 
og fornminnenes geografiske spredning i de forskjellige forhistoriske perioder. 

Selv om enkelte av teoriene til Grieg, som f.eks. innvandring av nye folkestammer 
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Fig. 2. Kart over funn fra romertid på Hadeland. Etter Grieg 1925, fig. 16. 

i romertid, i dag ikke lenger er regnet som god latin i norsk arkeologi, så er 
«Hadelands eldste bosetningshistorie» et verk som på svært mange måter har influert 
på, og nesten tjent som mal for seinere bosetningsarkeologiske studier av 
jernalderen. 

Det er imidlertid interessant å se at den økende fokusering mot bosetningsarkeolo
giske problemstillinger som skjer rundt 1920, ikke er noe særnorsk fenomen. Både i 
Sverige og Danmark finnes lignende trender i den arkeologiske forskningen og ute i 
Europa kommer Cyril Fox'; «The Archaeology of Cambridge Region in 1923» 
(Moberg 1981: 215). 

Av betydning for den bosetningsarkeologiske forskningen i Norge er imidlertid 
opprettelsen av Instituttet for sammenlignede kulturforskning i 1922. Selv om dette 
ikke får umiddelbare utslag i den bosetningsarkeologiske forskningen, er Instituttet 
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og dets forskjellige forskningsprogram vesentlige for den utvikling som denne 
forskningen får. Viktige er de introduksjonsforelesninger som Shetelig og Brøgger 
holder i Instituttets regi, og som siden blir publisert under titlene «Norges 
forhistorie» (Shetelig 1925) og «Det norske folk i oldtiden» (Brøgger 1925 ). Ikke 
minst bør Brøggers innledning til «Det norske folk i oldtiden» framheves, for her 
presenteres igjen et program for norsk arkeologisk forskning. Norsk arkeologis store 
oppgaver er, i følge Brøgger, å finne fram til en «opbygning av vår oldtids indre 
kulturhistorie», ved å få det arkeologiske materialet til å fortelle om «folkets strev for 
å bygge og bo i dette land med de mangfoldige og meget forskjellige betingelser» 
(Brøgger 1925: 18). 

Det er særlig på to felt Instituttet for sammenlignende kulturforskning har virket 
positivt berikende på norsk bosetningsarkeologisk forskning. For det første ved den 
tverrvitenskapelige aktivitet som Instituttet representerer. Få ikke-arkeologiske verk 
har vært så sentrale for norsk bosetningsarkeologi som Magnus Olsens «Ættegård og 
helligdom» fra 1926. For det andre gjorde Instituttets virksomhet det mulig å 
gjennomføre en rekke viktige feltundersøkelser som har vært av grunnleggende 
betydning for den bosetningsarkeologiske forskningen i Norge. Her bør kanskje 
særlig nevnes de hustuftutgravninger som ble gjennomført på 1920- og 1930-tallet av 
Jan Petersen på Jæren og Sigurd Grieg på Lista. Undersøkelser som ble påbegynt av 
Helge Gjessing i 1916, men som nå blir systematisert. 

I denne sammenheng bør også det første norske arkeologmøtet i 1927 nevnes. Det 
programmet som fremmes på dette møtet, og som var ment å danne utgangspunkt 
for en målrettet arkeologisk akvititet er et program som er sterkt preget av 
bosetningsarkeologiske problemstillinger. 

På mange måter er det jernalderen som den bosetningsarkeologiske forskningen 
konsentrerer seg om på 1920- og 1930-tallet. Steinalder og bronsealder blir også 
behandlet i en rekke regionale oversikter, men det er jernalderens bosetning og særlig 
jernaldergården som står i sentrum. Et nytt trekk ved studiet av jernaldergården og 
jernalderens bosetning er bruken av etnologiske paralleller, et trekk som vel skyldes 
innflytelse fra den aktivitet som Instituttet for sammenlignede kulturforskning satte i 
gang. 

Et par markante unntak i den bosetningsarkeologiske forskningens sentrering om 
jernalder utgjør imidlertid Anathon Bjørns arbeid «Dyssetid i Norge» fra 1924 og 
Guttom Gjessings undersøkelser på Træna, de siste riktignok først publisert på 
40-tallet (Gjessing 1943). Og naturligvis A. Nummedals steinalderundersøkelser i 
Finnmark, selv om disse undersøkelsene vel kan karakteriseres mer som rent 
feltarkeologiske registreringer enn bosetningsarkeologiske undersøkelser. 

Men selv om bosetningsarkeologien på slutten av 20- og på 30-tallet var 
konsentrert om jernalderen, kan en heller ikke si at en her oppnådd de store 
nyskapningene. Resultatene nås i første rekke ved analyser av micromiljøet rundt de 
objektene som blir utsatt for en feltundersøkelse, som f.eks. Jan Petersens 
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undersøkelser i Rogaland, der han mener å kunne gi et bilde av «den gamle gård med 
sine hus, sine gravhauger, sin kve og gjeil og heime bø» (Petersen 1933: 106 ). Og det 
er på bakgrunn av disse resultatene at f.eks. Brøgger i «Sigd, ljå og snidill» kan trekke 
inn de etnologiske analogiene i en analyse av jernalderens bondesamfunn (Brøgger 
1933 ). 

I 1938 publiserer Sigurd Grieg et nytt stort bosetningsarkeologisk arbeid, «Listas 
jernalder». Dette arbeidet illustrerer på mange måter den stillstand som da synes å 
herske i norsk bosetningsarkeologi. Sammenligner en «Listas jernalder» med den 12 
år eldre «Hadelands eldste bosetningshistorie» så vil en se at disse to arbeidene ikke 
skiller seg fra hverandre fra et metodisk synspunkt, til tross for at materialet fra Lista 
kanskje er mer egnet til bosetningsarkeologiske analyser, bl.a. på grunn av det 
forholdsvis store antallet gårdsanlegg og tufter, som jo helt mangler på Hadeland. 
Allikevel er det fortsatt oldfunnene, fornminnene dvs. gravene og gårdsnavnene, 
samt deres tilknytting til jordbunnsforholdene som danner grunnlaget for analysen. 

Men den stillstand i den bosetningsarkeologiske forskningen som generelt synes å 
komme til uttrykk i den arkeologiske litteraturen på 30-tallet, er trolig bare en 
tilsynelatende stillstand. Brøggers arbeid «Sigd, ljå og snidill» er allerede nevnt. Et 
annet arbeid vitner også om synspunkter som er under endring. I 1932 kommer 
Bjørn Hougens artikkel«] aktfunn fra dalbygdenes folkevandringstid». Sterkere enn 
noen tidligere legger Hougen vekt på disse gravenes innhold og det økologiske 
miljøet de er funnet i. Og han konkluderer med at vi i disse gravfunnene, pga. 
gravgodsets sammensetning, deres beliggenhet og gårdsnavnene der de er funnet, 
står «overfor en utvidelse av den gamle bosetning» - og som «viser gården som fullt 
så meget er basert på viltrikdommen i skog og fjell som gårdsbruk i snevrere 
mening.» (Hougen 1932a: 84). 

Som nevnt er det først og fremst feltarbeidet som preger 30-tallets bosetningsarke
ologi i Norge. Ser vi tilbake på Gustafsons program fra 1901 med en antikvarisk 
registrering som målsetning, så er disse registreringene i full gang. Allerede i 1898 
påbegynte T. Helliesen registreringene på Jæren, og i Oldsaksamlingens distrikt ble 
de påbegynt i 1908. I 1932 kunne det første bindet av «Arkeologiske landskapsun
dersøkelser i Norge, Østfolds Oldtidsminner» publiseres. Foruten en da, komplett 
registrering av alle kjente fornminner i alle Østfolds kommuner, inneholder også 
boka et kort innføringskapitel og en bosetningsarkeologisk skisse av B. Hougen 
(Hougen 1932). 

I 194 3 kommer så annet og vel siste bindet i denne serien, nemlig «Vestfolds 
Oldtidsminner». Hverken registreringsmessig eller i presentasjonen av materialet for 
den enkelte kommune er det skilnader, bortsett fra at også oldfunnene er tatt med i 
«Vestfolds Oldtidsminner». Men derimot inneholder Sigurd Griegs innledning: 
«Oldtidsminner. Funn og bygd.» ikke bare en skriftlig gjennomgang av funnene og 
fornminnenes utbredelse. Et rent kvantitativt studie av utbredelsen blir også gjort. 
Illustrert med en rekke skravurkart, vises den kvantitative utbredelsen av funn og 
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fornminner fra forskjellige forhistoriske perioder. Denne metoden til å vise 
bosetningsområder og antatt bosetningstetthet på, representerer noe nytt i norsk 
bosetningsarkeologi. Sett med dagens kartografiske metoder kan det virke noe 
primitivt at det er de daværende kommunegrenser og ikke andre uavhengige faktorer 
som brukes som må på f.eks. fornminnetettheten. Men som bosettingsarkeologisk 
analysemetode representerer disse kartene noe nytt, der kvantitative forskjeller i 
funnmengde innenfor kartografiske enheter siden får sine mer sofistikerte etterfølge
re i Malmers ismaritmekart (Malmer 1962), og i norsk arkeologi i Kalle Sognnes 
«Arkeologiske modeller for Vestlandets vikingtid» (Sognnes 1979). 

Omlag samtidig med «Vestfolds Oldtidsminner» publiseres også et annet viktig 
arbeid innen norsk bosetningsarkeologi. Det er Johs. Bøes «Til høgfjellets 
forhistorie» (1942). Bøes gravninger på Sumtangen på Hardangervidda er resultatet 
av en lenge programmert, men lavt prioritert forskningsoppgave. To resultater står 
fram her som får vidtrekkende betydning for bosetningsarkeologien. 

«For det første er det klart at folk har oppholdt seg på Sumtangen allerede i 
steinalderen.» 

«For det annet er det ikke noe ved funnene som beviser eller tyder på at de skulle 
skrive seg fra en ukjent befolkning.» (Bøe 1942: 82). Like viktig er imidlertid den 
bosetningsmessige slutningen som Bøe trekker, nemlig at folk i forhistorisk tid har 
trukket opp fra kysten og inn på høyfjellet om sommeren og holdt seg der så lenge 
jakta var god og forholdene ellers egnet for opphold (Bøe 1942: 82). 

Guttorm Gjessing har hevdet at en arkeologisk sannhet varer i 10 år. I siste halvdel 
av 40-tallet kommer imidlertid to bosetningsarkeologiske arbeider som har hatt langt 
større livskraft. Det ene er Gjessings eget arbeid «Norges steinalder» (1945), det 
andre Bjørn Hougens «Fra seter til gård» (1947). 

«Norges steinalder» er ikke den første oversikten over steinalder i Norge. Allerede 
i 1922 kom Håkon Sheteligs «Primitive tider i Norge». Uten på noen måte å 
nedvurdere dette arbeidet, må «Norges steinalder» ses som et nytt og viktig bidrag til 
bosetningsarkeologien i Norge. Dette skyldes ikke bare nye funn som f.eks. 
Nummedals oppdagelse av den funngruppen som i dag kalles Komsakulturen, men 
også den utvikling som er skjedd i norsk arkeologi fra tjuetallet og fram til førtitallet. 
Og ikke minst skyldes det det som kan kalles den økologiske trenden innen denne 
forskningen. På mange måter fører «Norges steinalder» tilbake til A.W. Brøggers 
tidlige arbeider, ikke minst kommer dette til uttrykk i siste kapittel, som har 
undertittelen Folke- og kulturkontraster. Her siterer Gjessing Brøgger med 
utgangspunkt i at den store hovedlinjen i vår kulturhistorie er den «at fra tiden for 
4-5000 år siden, da husdyrene og kornslagene ble kjent her i landet og ned i vår tid, 
er det aldrig snakk om nogen ren veidekultur og sjelden om nogen ren 
jordbrukskultur, men en merkelig blanding av begge deler, slik landet vårt gjør det 
naturlig» (1945: 443). 
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«Norges steinalder» representerer dermed en videreføring av den økologiske 
tradisjonen i norsk bosetningsarkeologi. At Gjessing også trekker inn den nye 
metode, pollenanalyse, må ses som et uttrykk for dette. 

Uten forkleinelse for «Norsk steinalder», må det imidlertid kunne sies at Bjørn 
Hougens verk «Fra seter til gård» har hatt en langt mer varig betydning. Som et 
eksempel på dette kan jo nevnes at verket fortsatt er å finne på pensumlisten til 
arkeologi grunnfag ved Universitetet i Oslo. I «Fra seter til gård»; trekkes alle de 
tråder vi tidligere har møtt i norsk bosetningsarkeologisk forskning, sammen i en 
analyse av forholdet mellom den stabile bosetningen som er knyttet til dalen og den 
mer labile, knyttet til fjellet, i forhistorisk tid. I denne analysen knyttes 
gårdsnavnene, historisk kildemateriale, folkeminne, etnologisk materiale, naturfor
hold og naturligvis oldfunn og fortidsminner sammen i en helhet for å bevise en 
bosetning i fjellstrøkene i forhistorisk tid og den økonomiske bakgrunnen for denne 
bosetningen. 

Av de bosetningsarkeologiske arbeidene fra Norge må vel «Fra seter til gård» 
karakteriseres som et av de mest helhetlige arbeidene. 

På begynnelsen av 50-tallet kommer det tre betydningsfulle bosetningsarkeologis
ke arbeider som vel på mange måter, om enn indirekte er inspirert av tankegangen 
bak «Fra seter til gård». Det er for det første Erik Hinsch arbeid; «Traktbegerkultur 
- Megalittkultur. » Det viktigste i Hinsch arbeid er påvisninga av en ikke-megalitisk 
gruppe i traktbegerkulturen og hvordan den neolittiske ekspansjonen i Øst-Norge 
etter hvert svekkes, etter Hinsch mening, og den gropkeramiske kulturen overtar 
som en delvis avneolittisert gruppe. 

Det andre arbeidet er Anders Hagens «Studier i jernalderens gårdsamfunn» (1953). 
I analysen av bosetningsformene og det økonomiske grunnlaget for jernalderens 
gårdssamfunn, nytter Hagen både historisk og etnologisk materiale, og han trekker 
også inn gårdsnavnene. Viktig å påpeke er imidlertid det faktum at mye av det 
materialet Hagen nytter, og som danner grunnlag for hans slutninger, er materiale 
som er framskaffet ved feltarbeider som ble gjennomført av Instituttet for 
sammenlignede kulturforskning på 30-tallet. 

Det tredje bosetningsarkeologiske arbeidet fra denne perioden er Asbjørn 
Herteigs «Bidrag til jernalderens bosetningshistorie på Toten» (1955a). Rent 
bosetningsarkeologisk representerer kanskje ikke dette arbeidet noe metodisk nytt. 
Men det er tolkningene av funnene og funnøkningen som her er viktig. Herteig er 
den første som viser at denne ikke behøver å tilskrives innvandringen av krigsfolk. 
Slik som Shetelig (1920) og Grieg (1926) hevdet har vært tilfellet i Opp landsbygdene 
Hadeland, Valdres og Toten. Omtrent samtidig forsøker også Herteig å bevise at den 
bosetningsekspansjon som skjer i Rogaland i yngre romertid og folkevandringstid, er 
et resultat av en indre ekspansjon (1955b ). Herteigs tilbakevisning av innvandrings
teoriene når det gjelder jernalder i Sør-Norge bryter ned noe som nærmest har vært 
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et dogme i norsk arkeologi siden 1919 og fører til en seinere fruktbar diskusjon om 
årsakene til denne bosetningsekspansjonen. 

En tradisjon som fortsatt er levende i norsk bosetningsarkeologisk forskning, er de 
lokalt avgrensete oversiktene. På 1950- og 1960-tallet kommer en rekke slike 
oversikter over større og mindre regioner. Bare i rene bygdebøker har fagarkeologer 
i perioden 1950-1976 skrevet 69 artikler om den førhistoriske bosetninga i 
forskjellige bygder. Skal en vurdere disse artiklene, synes det for de flestes 
vedkommende at det har skjedd en kvalitativ forbedring i forhold til tida før annen 
verdenskrig. En forsker bør kanskje i særlig grad trekkes fram, nemlig Erling 
Johansen som kanskje mer enn noen annen legger vekt på sammenhengen mellom de 
kvartærgeologiske og økologiske forutsetningene for den forhistoriske bosetninga 
(jf. f.eks. E. Johansen 1976). 

På mange måter er det store likhetstrekk mellom 50- og 60-tallet og 20- og 
30-tallet i norsk bosetningsarkeologisk forskning. Uten at det gir merkbare utslag i 
den samtidige arkeologiske litteraturen utføres det et arbeid som vil bli grunnleggen
de for seinere bosetningsarkeologisk forskning. Som eksempel på dette kan nevnes 
de naturvitenskapelige undersøkelsene til Ulf Hafsten som resulterer i pollendia
grammene for Oslofjord-traktene, med påvisning av åkerbruk i tidligneolittisk tid 
(Hafsten 1962). 

Andre viktige arkeologiske feltundersøkelser som foregår i denne perioden er 
Kaupangundersøkelsene (Blindheim og Tollnes 1972) og utgravningene på Bryggen i 
Bergen, Borgund og Veøy (Herteig 1954, 1969, 1974) og ikke minst viktige blir de 
høyfjellsundersøkelsene som kommer i gang fra 1958 på grunn av vassdragsregule
ringene (Martens og Hagen 1961 ). For første gang siden Bøes utgravninger på 
Sumtangen kan det på grunnlag av Lov om fornminne settes igang større 
systematiske undersøkelser, og dette fører til nye og oppsiktsvekkende resultater 
både når det gjelder alder og karakter av bosetninga på høyfjellet. Et annet større 
feltarbeide som også er med på å gi viktige bosetningsarkeologiske resultater er 
Tromsø Museums undersøkelser i Varanger (Simonsen 1961). 

Viktig for bosetningsarkeologien er også de arkeologiske registreringer av faste 
fornminner. Som nevnt tidligere begynte disse registreringene i systematisk form på 
Jæren i 1898. I Oldsaksamlingens distrikt gjennomføres slike registreringer i hele 
mellomkrigstida og i årene etter den andre verdenskrig. På Vestlandet, i Bergens 
Museums distrikt, begynner Per Fett de systematiske arkeologisk/topografiske 
registreringene i 1942. Et markant skritt videre i denne retningen markerer imidlertid 
opprettelsen av «De arkeologiske museers registreringstjeneste» i 1963 (Sjøvold 
1964) og seinere registreringen av faste fornminner i forbindelse med Økonomisk 
kartverk. Restultatene av disse registreringene synes ennå å gi få utslag i den 
arkeologiske litteraturen. Men etter hvert som dette materialet blir bearbeidet, vil det 
kunne tjene som en meget viktig kilde for bosetningsarkeologiske analyser. Slik en 
f.eks. kan se i samtidig svensk arkeologisk forskning, der dette registreringsarbeidet i 
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tilknytting til det Økonomiske kartverket har tradisjoner tilbake til mellomkrigstida 
(Hyenstrand 1979). 

I løpet av 1960 og på 1970-tallet synes det å skje en utvikling i den 
bosetningsarkeologiske forskningen i Norge. En av de første eksponentene for 
denne utviklinga, slik vi kan se den i den arkeologiske litteraturen, er Knut Odner. 
Mens den tidligere bosetningsarkeologiske forskningstradisjonen i Norge først og 
fremst er knyttet til jernalderens bosetning, er Odners analyser av Komsakulturens 
opphav, næringsgrunnlag og bosetningsmønster på mange måter noe nytt i norsk 
arkeologi (Odner 1964, 1966 ). Seinere kommer studiene av Ullshelleren i Valldal 
(f.eks. Odner 1969). Disse arbeidene er kanskje mer i tradisjon med den økologiske 
forskningstradisjonen i norsk arkeologi, men analysene av mikromiljøet er noe nytt 
som virker inspirerende også på den bosetningsarkeologiske analysen av boplasser 
fra andre perioder (f.eks. Mikkels en 1975 ). 

På samme bakgrunn som Odner må en også vurdere Bjørn Myhres arbeid «Funn, 
fornminner og ødegårder. Jernalderens bosetning i Høyland fjellbygd» (1972). Hans 
vurdering og konklusjon av ødegårdene, representerer en videreføring av de 
eksisterende analyser og settes i sammenheng med det Herteig (1955) mente var 
resultatet av en indre ekspansjon og ikke av en innvandrings. Myhres konklusjon er 
at «ødegårdene får en funksjon som en slags ventiler for befolkningspresset. Når 
behovet for jord var sterkt, ble de bosatt og når befolkningspresset var for lite ble de 
forlatt.» (1972: 186 ). 

Odners og Myhres arbeider representerer på mange måter det nye i norsk 
bosetningsarkeologisk forskning, med en mer bevisst modellbruk enn det som har 
vært tidligere. Men samtidig representerer de også en kontinuitet i denne 
forskningen. En kontinuitet som preges av en økologisk innfallsvinkel på det 
arkeologiske materialet. 

I dag, på begynnelsen av 80-tallet, synes det å skje spennende ting i norsk 
bosetningsarkeologisk forskning. Nøkkelordet her synes å være ressursutnytting. 
Sammen med andre vitenskaper som kulturgeografi, osteologi og andre naturviten
skaper er arkeologene i dag i ferd med å skape et langt mer variert, og ikke minst 
detaljert, bilde av den bosetningshistoriske utviklinga i Norge. 

Skal en kort karakterisere den bosetningsarkeologiske forskningstradisjon i Norge 
bør kjerneordet kanskje være tverrvitenskapelighet. Som et eksempel på dette vil jeg 
til slutt vise til jernalderforskningens bosetningshistorie i Nord-Norge. 

Allerede i 1874 påpekte Th. Winter at det er i fjordbygdene i Nord-Norge at en 
finner gravminnene fra jernalderen. Seinere har historikere som Koht (1920) og 
arkeologer som A. W. Brøgger (1932b) kommentert dette forholdet, og sett 
grunnlaget for bosetning av den sørskandinaviske jernalderkulturen som et uttrykk 
for handel med skinn og/eller fisk. I Th. Sjøvolds bosetningsarkeologiske studie av 
yngre jernalder i Nord-Norge (1974), knyttes imidlertid utbredelsen av yngre 
jernalders funn med jordbruksredskap sammen med den historisk kjente grensa for 
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NORDLAND 

The northern limit of cereal

growing in Norway during 

the first half of XVII Century 

The geographical oscillations of 
cereal-growing without diffusion are 
schematically marked out by the 
following symbols: 

111111!11 Regular cereal-growing 

Ill! l Cereal-growing, subject to 
inner expansion and retrac
tion 

!Ill Cereal-growing as a result of 
strong incentives 

Fig. 4. Nordgrense for korndyrking i første halvdel av 1700-tallet. Etter Sjøvold 1974, fig. 14. 



f 
/ 

' 

S. TROMS 

. ···.:·. 

... ·: 

~si ekle 
L Scythe 

+ Socketed axe 
A Ploughshare 

• Bridle bit 

\ ..... "" ·- ..... -. - . - . 
·:---

. . . . . 

· . 

\ .... 
......... _. .. ,. ............. ... 

' .. " . ~ . 
" .. 

. . 

100 km 

Fig. 5. Funn av jordbruksredskap fra yngre jernalder i Troms. Etter Sjøvold 1974, fig. 13. 

åkerbruk på 1700-tallet. Kartografisk vises sammenfallet mellom disse to elemente
ne, og grunnlaget for bosetninga av sørskandinavisk type synes derfor å være tuftet, 
ikke på handel, men på jordbruk. 

Det er derfor kanskje riktig å karakterisere den bosetningsarkeologiske forskning i 
Norge som en åpen vitenskap. Dvs. en forskningstradisjon som alltid har vært åpen 
for tverrvitenskapelige impulser, men som etter hvert også bygger sine hypoteser 
med større og våknere kildekritikk. Fra A. W. Brøgger og fram til dagens 
bosetningsarkeologiske forskning går det derfor en rød tråd: Fortidens kulturlevnin
ger og deres naturmiljø. Når vi idag både kan utvikle tolkningen av denne 
sammenhengen, og samtidig være mer varsom i vår tolkning, skyldes dette utvikling 
både innenfor og utenfor den rent arkeologiske forskningen. 
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Forkortelser 
Ab. = Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning. 
UOÅ = Universitetets Oldsaksamlings Årbok. 

Summary 

Research Tradition m the Field of Settlement Archaeology in Norway 

The article discusses the development of this research tradition from the turn of the 
century until the 1970ies. 

The first archaeologist in Norway who presented a programme for the study of 
settlement archaeology was G. Gustafson, who submitted his programme in 1900. 
But A. W. Brøgger was the archaeologist who was to mean most to the development 
of this field of research. His research in the sphere of settlement archaeology is 
characterized by the fact that he attacks the archaeological material from an 
ecological angle, stressing the connection between the natural environment and the 
archaeological monuments. 

This line of research was developed further during the 1920ies, by scholars such as 
Sigurd Grieg and Helge Gjessing. At the same time other scholarly sources were 
adduced, such as the study of place-names. Of decisive importance for the study of 
settlement archaeology was the establishment of the Institute for Comparative 
Cultural Research. This provided an opening, it made possible contact with other 
branches of scholarship which were also utilized in the study of the archaeology of 
settlement. The most eminent example of how these sources might be employed is 
Bjørn Hougen's work which appeared in 1947, «Fra seter til gård» (From outfarm to 
farm). Here the names of farms, historical sources, folklore, ethnology and natural 
conditions are combined with the archaeological material to give an overall analysis 
of settlement in the mountains and valleys during the pre-historie period. 

From the 1920ies until the 1960ies, the archaeological study of settlements was 
primarily concerned with the Iron Age, but at the end of the 1960ies, this study 
entered a new p hase: now the traditions of this research were als o employed with 
regard to Stone Age settlement. At the same time the use of sources became more 
critical, and the use of models more deliberate. 

The leitmotif of a characterization of the tradition of research in the field of 
settlement archaeology in Norway from the time of A. W. Brøgger until today must 
be following: the cultural monuments of the past and their natural environment, seen 
in the light of archaeology and other, related branches of scholarship. 

Another characteristic element of the Norwegian tradition of the archaeological 
study of settlement is connected with a phenomenon peculiar to Norway -
bygdebøker- hooks dealing with individual rural districts. Since 1915, archaeolo
gists have published more than a hundred local archaeological surveys in these 
publications. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 22/11-82-31/10-83, og 
regnskap pr. 31/101983 

Generalforsamling ble holdt 29. november 1983 i Etnografisk Museums foredrags
sal, Oslo. Tilstede var ca. 100 medlemmer. 

Spesielt innbudte var: Riksantikvaren Stephan Tschudi-Madsen og frue, direktø
ren i Norsk Kulturråd, rektor prof. Bjarne A. Waaler og frue, dir. i Norges 
Almenvitenskapelige Forskningsråd Anders Omholt og frue, univ. dir. Olav Meidell 
Trovik og frue, statsråd Lars Roar Langslet. 

Ingen av disse hadde anledning til å komme. 
Preses, Harald Meltzer, ønsket velkommen. Ingen hadde noe å bemerke til 

innkallelsen, og til å undertegne protokollen ble valgt Inger Melbye og Gunnar 
Christie Wasberg. 

Regnskap pr. 31/10-83 med revisjonsberetning ble lest av sekretæren. 
Preses leste så årsberetningen, og memorerte kort sommerturen til Slesvig og 

Danmark samt høstturen til Romerike. Disse turene bragte litt overskudd, og dette 
har selskapet benyttet til en kopieringsmaskin som kontoret hadde stort behov for. 
Utgiftene til «Viking» har gått ned for 1982-utgaven, og for 1983-utgaven har vi et 
anbud på 37.000. Selskapet har hatt en renteinntekt på sine plasseringer på ca. 
32.000. Da vi således nå har et bra regnskap, ønsker selskapet å plassere gaven til 
Universitetets Oldsakssamling for bygging på Bygdøy i et gjeldsbrev slik at høyest 
mulig renter kan oppnåes. 

Både regnskap og årsberetning ble godkjent. 
Valg: Tore Fossum (varamann) ønsket å trekke seg, og som ny suppleant til styret 

ble valgt Inger Melbye. 
Preses berettet om neste års turplaner. Sommerturen skal gå til Rogaland i slutten 

av mai, og vi skal ha en høsttur til Østfold inkludert Isegran. 
Til reisestipendiet var det i år kun en søker, Øystein Ekroll, Bergen. Han ble 

tildelt kr. 3. 000. 
Kveldens kåsør var professor Arne Skjølsvold, Oslo, som fortalte om Påskeøya og 

viste lysbilder. Preses takket ham for det meget interessante kåseri. 
Det var flere av møtedeltakerne som ønsket å stille spørsmål til prof. Skjølsvold, 

og han besvarte gjerne disse. 
Aftenen ble avsluttet med selskapelig samvær i Oldsakssamlingens lokaler der det 
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deltok ca. 70 personer. Prof. Skjølsvold ønsket velkommen. Han anbefalte at 
medlemmene etter serveringen benyttet anledningen til å bese den nye utstillingen. 
Han fortalte også at U. O. har planer om å legge om utstillingene, skaffe nye montere 
og skifte ut hist og her. Han takket NAS for dets arbeid med å skaffe penger til 
bygging på Bygdøy. Universitetet har jo som bekjent for tiden en svært dårlig 
økonomi, og en kan ikke vente støtte derfra til dette prosjekt. Men det er helt klart at 
Bygdøyutbyggingen er nødvendig for Oldsakssamlingen. Det ligger store samlinger 
der som publikum ikke får anledning til å se. 

Det ble foretatt utlodning. Denne innbragte kr. 1.120,-. 
Rein Henriksen rettet en takk til alle i styret for deres arbeid med selskapets turer, 

og den hjelp de gir til deltakerne. 
Møtet sluttet kl. 22.30. 

Slesvig og Danmark 11.-16. juni 1983 

Arkeologiske ledere på turen var professor Arne Skjølsvold og statsstipendiat Erling 
Jo hans en. Reiseleder: Harald Meltzer. 

Ekskursjonen startet lørdag kl. 13.30 fra Hjortneskaia i Oslo med «Kronprins 
Harald». 68 deltakere gikk ombord. Kl. 19.30 møttes vi i salongen til en drink. 
Fritjof Bettum spanderte på deltakerne. Harald Meltzer ønsket velkommen. 
Skjølsvold og Johansen orienterte om morgendagens program. 

Etter en smule husking var sjøen blitt roligere, og alle møtte opp til middagen. 
Søndag morgen gikk vi i land i Kiel kl. 9.00. Begge bussene som kom fra 

København, var på plass. Arne Skjølsvold og Erling Johansen i hver sin buss fortalte 
om landskapets historie og første stopp var Gottorp med De Slesvig-Holstenske 
Landsmuseer. Her befinner bl.a. Nydambåten seg (fra ca. 350 e.Kr.), runesten fra 
vikingetiden; gjenstander fra yngre steinalder og bronsealderen m.m. Slesvig 
Domkirke fikk vi derimot ikke se. Det var jo søndag og vi ankom midt i kirketiden! 
Barn som skulle døpes, var det også. Vi fortsatte da til Hedeby og Dannevirke og 
guide her var Ingeborg Ulbricht. Hun hadde meget å fortelle og fortjente den gave 
hun fikk overrakt. Så var det full fart for å nå «Historische Krug» der lunsjen ble 
inntatt. Innehaveren fortalte stedets historie og viste oss rundt. Stedet er skjønt - et 
levende museum! Han fortjente også en gave. 

Ferden gikk videre til Gliicksburg Slott der prins Friedrich Ferdinand tok imot 
oss. I slottets kirke fortalte han stedets historie og deretter fikk vi bese diverse saler 
iført «labbetusser» utenpå skoene. Gaver ble overrakt og DM 100 til arbeidet med 
restaureringen. 

Til tross for at vi var meget forsinket, var det stor interesse for Nolde-Museet. Det 
var like før stengetid, og det ble bare en hurtig gjennomgang. På grensen ble vi 
ytterligere forsinket. Turen fra grensen til Ribe var svært interessant. Vi så 
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gravhauger og funnstedet for de berømte gullhorn - Gallehus (markert med to store 
stener). Landskapet - marskland - gjorde inntrykk med sin egenart. 

Vi ankom 1/2 time for sent til middagen i Ribe og til en stakkars betjening som 
trippet av nervøsitet. Hotel Dagmar er Danmarks eldste hotell og er et malerisk 
sådant. Og Ribe er en av Danmarks eldste byer. 

Mandag morgen var vi ventet til Ribe Domkirke for en omvisning som Einar 
Løchen hadde arrangert. Etter å ha forvisset oss om at storken var på plass i Ribe -
og det var den til alles tilfredshet- forlot vi denne sjarmerende byen med kurs for 
Egtvedtpigens gravhaug og museum, og deretter til J ellinge med Gorm og Thyras 
gravhauger og J ellingesteinen. Skjølsvold og Johansen orienterte denne formidda
gen. En utmerket lunsj fikk vi i «Kryb-i-ly», og fortsatte så til Glavendrup 
skipssetting og runesteinen. 

Gjennom vekslende landskap - høydedrag, daler og «fynske alper» kom vi til 
Faaborg der vi spaserte på smale stier inn i skoven til dyssene som skal være 5000 år 
gamle. 

Noenlunde i rute kom vi til Faaborg Hotel. Vi fikk deilig middag og rikelig med 
vin (ved en feiltakelse), og alle var lykkelige og fornøyde. 

Tirsdag morgen etter frokost kjørte bussene oss over Tåsinge og Langeland og 
ombord i fergen. Denne fraktet oss over Langeland Belt til Tårs på Lolland - en tur 
på 3/4 time. Dette var et hyggelig avbrekk som alle satte stor pris på. V æret var 
deilig. Vel plassert i bussene igjen kjørte vi gjennom skjønt landskap til 
Vordingborg. Her spiste vi lunsj på «Kong Valdemar», og fortsatte så mot det alle så 
med forventning frem til: Dyssene og steinsettingen på Knuds Odde. Både 
Skjølsvold og Jo hans en hadde meget å berette her. Det samme hadde de da vi ankom 
til Trelleborg vikingetidsborg fra begynnelsen av 980-årene, og dette anlegget er 
virkelig imponerende. 

Dagens middag spiste vi i Det Hvide Hus i Køge. Under denne grep Holger 
Fangel som er dansk (og i egenskap av å være turens eldste deltaker iflg. ham selv) 
ordet og takket i en dypt følt tale for turen. Helge Nielsen fra Køge Museum var 
gjest og fortalte kort om «Slaget ved Køge Bukt». Også han ble overrakt en av våre 
medbragte gaver og dermed sattes punktum for en vellykket dag. 

Det var et praktfullt vær da vi onsdag morgen forlot Køge med Roskilde som mål. 
Da veien fra Køge til Roskilde er forholdsvis kort, slappet folket av og nøt 
landskapet. Vi beså Roskilde Domkirke der bl. a. 20 konger og sytten dronninger er 
gravlagt. Det passet også slik at vi fikk oppleve Kirsten Kimer, Per Døv er og St. 
Jørgen med dragen, de mekaniske figurer fra år 1500 som slår tiden. 

Allikevel interesserte nok neste mål, Vikingeskipsmuseet, mer. Dette har en 
prektig beliggenhet og hadde mange interessante gjenstander å vise frem. 

Etter dette var det ikke annet å gjøre enn å sette kursen for København der 
Prinsesse Margrethe skulle gå kl. 17. Men først skulle våre to danske sjåfører 
Jørgensen og Andersen takkes grundig for sin hjelpsomme og hyggelige opptreden 
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og verdifull informasjon underveis. Etter at vi hadde fått plassert bagasjen, var de 
også så snille å kjøre oss til N ationalmuseet. Der ble det jo bare tid til en rask 
gjennomgang, men det ga en rask repetisjon av noe av det vi hadde sett og fått omtalt 
ute i marken. Alle klarte å komme tilbake til båten i tide. Etter en hyggelig middag 
ombord med taler, takk til lederne og overrekking av gaver, sluttet dagen. 

Torsdag morgen ankom vi i rute til Oslo kl. 8.45. 
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54.727,- Kontingent ........................... kr. 

5. 909,- Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

22.137,- Bidrag fra NAVF Viking 1982.... « 

50.359,- Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

2.406,- Annonser Viking 1982 .. .. .. .. .. .. . « 

71.385,-
11.397,-
24.000,-
20.756,-

8.000,-

kr. 135.538,- kr. 135.583,-

Balansekonto pr. 1. november 1983 

Aktiva: 
Kassabeholdning .................... kr. 
Postgiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Bankinnskudd .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. « 

Debitorer gjeldsbrev . . . . . . . . . . . . . . . . « 

785,46 
16.814,73 
1.523,59 

300.000,-

Passiva: 
NAVF Bidrag til Viking 1983 .... kr. 
I. og R. Fuglesangs Fond . . . . . . . . . . « 

Universitetets Oldsakssamling . . . « 

Kap.kto. 1/11-82 124.376,94 
+ årets overskudd 2.406,- « 

25.000,-
27.904,-

139.437,-

126.783,-

kr. 319.124,- kr. 319 .12 4,-

Oslo, den 30. oktober 1983 
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Norsk Arkeologisk Selskaps fond 
Regnskap pr. 31. oktober 1983 

Utgifter: Inntekter: 
Fondsøkning ......................... kr. 22.482,- Renter ................................. kr. 22.482,-

Aktiva: Passiva: 
Omsetningsgjeldsbrev ............. kr. 100.000,- Kap.kto. 1/11-82 kr. 178.590,-
Bankinnskudd . .... .................. « 101.072,14 Økning 31/10-83 kr. 22.482,14 kr. 201.072,14 

kr. 201.072,14 kr. 201.072,14 

Oslo, den 31. oktober 1983 

Revisjonsrapport 

Jeg har revidert Norsk Arkeologisk Selskaps regnskap for perioden 1/11 -82 til31/10 
-83. Jeg har også revidert selskapets fondsregnskap. 

Jeg har kontrollert de oppførte innskudd på postgiro og i bank og konstatert at de 
oppførte gjeldsbrev er tilstede. 

Til tross for en beskjeden nedgang i kontingentinntekten har foreningens 
virksomhet i år i virkeligheten bragt et overskudd på ca. kr. 24,500,-. Dette har 
gjort det mulig å overføre en gave på kr. 22.000,-, ydet foregående år, som tillegg til 
fondet for utvidelsen av Vikingskiphuset. Dette fond er nu kommet opp i kr. 
139.437,-. 

Jeg anbefaler at regnskapet vedtas av generalforsamlingen som foreningens 
regnskap. 

Oslo, 22. november 1983 
Kr. A. Arnesen 
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