
VI 
Tidsskrift for 
norrøn arkeologi 

Bind XLV 

OSLO 1982 

UTGITT AV 

NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 



Redaksjon: 

SVERRE MARSTRANDER- ARNE SKJØLSVOLD 

Viking XL V er satt med 10/12 Times Roman 
og trykt på 120 g Matt Ikonofix. 
Sats og trykk er utført iS. & Jul. Sørensen Trykkerier AlS, Oslo 
og boken er heftet i Lundeby & Co. bokbinderi, 1878 Hærland. 

ISSN 0332-608X 



Innhold 

Charlotte Blindheim: Slemmedal-skatten . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31 

Kolbjørn Skaare: Myntene i Slemmedal-skatten . . . . . . . . . . 32-43 

Aslak Liestøl: Runene i Slemmedal-skatten . . . . . . . . . . . . . . 44-48 

Anne Stine Ingstad: Osebergdronningen- hvem var hun? 49-65 

Øystein Johansen: En dobbeltgrav fra vikingtid i et 
«funnfattig» område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-80 

Birthe Weber: Leker eller-? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-92 

Birgit Heyerdahl-Larsen: «Gnostiske» amulettgjemmer i 
skatten fra Hon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-104 

Gerd Stamsø Munch: Bautastener og vei . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-116 

Birgitta Wik: Hovedlinjer i bosetningsutvikling og natur-
tilpasning i Trøndelag i det første årtusenet e. Kr. . . . . . 117-137 

Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap . . . . . 138-143 

Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 





Charlotte Blindheim: 

Slemmedal-skatten 
En liten orientering om et stort funn. 

Noen dager- for ikke å si uker- i juni måned 1981 konkurrerte ett enkelt oldfunn 
med de store verdensnyheter om massemedias oppmerksomhet her hjemme, nem
lig skattefunnet fra Grimstad, som det først ble kalt. Var det verdt alt oppstyret? 
Det kan trygt svares «ja». La oss bare ta den reservasjon at andre, mindre 
iøynefallende funn som godt kunne fortjent den samme oppmerksomhet, ofte bare 
er blitt ofret en kort avisnotis. Men her dreide det seg om saker av gull og sølv, og 
det fanger, mere enn stein og jern, selv om den vitenskapelige verdien ikke alltid 
ligger i materialets art. Her kan vi imidlertid godt snu litt på det gamle ordet og si 
det e r gull og sølv alt som glimrer. Den vitenskapelige verdien av Slemmedal
skatten er minst like stor som dets edle metaller. Vi har derfor ment at Vikings 
lesere burde få et noe nærmere kjennskap til funnet enn aldri så mye presseomtale 
kan gi. 

Funnet ble meldt til Oldsaksamlingen den lOde juni. Da ringte gullsmed Axel 
Marthinsen, Tønsberg, til meg og meldte at han hadde store nyheter. Heldigvis 
fikk jeg tid til å sette meg ned, før han fikk fortalt at h~~i foran seg hadde en 
samling sølvsaker, som tilsammen veide ca. 2 kg. Marthinsen var ikke i tvil om at 
det dreide seg om et funn fra vikingtiden- noe de billedreferansene han kunne gi, 
fullt ut bekreftet. Jeg må tilstå at mitt håp selvsagt var at sakene var funnet i 
Vestfold, og at de på ett eller annet vis kunne settes i forbindelse med handelsplas
sen på Kaupang. Akkurat på dette punktet ble jeg skuffet. Det viste seg nokså 
snart at sakene var funnet på lokaliteten «Slemmedal», utskilt av gården Lia, 
Hommedal s., Landvik pgd., Grimstad k., Aust-Agder. (Fig. l) Lokalitetsnavnet 
er gammelt på gården, og skatten er blitt hetende «Slemmedalskatten». 

12te juni hentet vi så inn den delen av skatten som var blitt bragt til Tønsberg. 
Det var all grunn til å foreta en etterundersøkelse på stedet, og den 15de reiste 
mag. art. Helge Braathen og stud. mag. art. Alena Hernæs til Grimstad. De gjorde 
en glimrende innsats, idet de måtte foreta undersøkelser både under og over 
jorden. Dette resulterte i en betydelig økning i antall gjenstander som tilhører 
funnet. (l) Pr. dags dato består det av følgende saker: 4 gullarmringer, l gullfin
gerring, l spiralring av gull, l gullmedaljong m/filigranornering, l lite gullkors, l 
lite stk. «bitegull». Av sølv inneholder det følgende saker: 8 halsringer av ulike 
typer, 7 armringer/bøyler, også av ulike typer, 3 knopper til en svær halsring. (Fig. 
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Fig. l. Funnstedet og dets nærmeste omgivelser med stedsnavn som er nevnt i artikkelen. 
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Fig. 2. Gull og sølvsakene i funnet. Foto: Ove Holst. 

2, 3a og 3b). Av særlig interesse er 4 forgylte, ovale beslag, ornert med planteorna
mentikk, og sikkert ikke norske. 2 av dem har, som Aslak Liestøl gjør rede for s. 
runeinnskrifter på baksiden. Hertil kommer et eiendommelig rektangulært beslag, 
også dette forgylt, og neppe nordisk. Og endelig- det ikke minst viktige: 5 mynter, 
4 arabiske og l angelsaksisk. Det er disse som blir avgjørende for tidfestingen av 
funnets nedleggelse, se Kolbjørn Skaares artikkel «Myntene i Slemmedalskatten», 
s. 39. 

Av denne går det frem at skatten ikke kan være nedlagt fø r 915/20 e.Kr. 
Igjen en liten skuffelse for meg, som hadde håpet at vi her hadde tak på en skatt 
som kunne antas nedlagt i 9de århundre. Når vi ser bort fra den berømte skatten 
fra Hon, Ø. Eiker, Buskerud (forøvrig også omtalt i årets Viking), som på alle 
måter er unik, er vi i den eiendommelige situasjon at det tilsynelatende først er fra 
omkring år 900 av, at nedlegging av skatter blir vanlig i visse steder av vårt land. 

Nedlegging behøver imidlertid ikke bety samtidighet med oppsamling. Og når 
det gjelder denne skatten, som inneholder 2, 115, 587 gr. sølv og 291, 089 gr. gull
begge metallsorter tilnærmet rene - må vi regne med at sakene er samlet opp over 
en tid. Men de ble altså funnet sammen på en hylle i en bratt fjellknaus, rett ved 
sjøen. (Fig. 4). «Det ideelle vikingtids-bankhvelv», var en kollegas kommentar. Et 
lite svaberg stikker ut og har markert stedet for den som gjemte skattene vekk. 
Men eieren kom altså aldri tilbake, hvorfor kan vi bare gjette på. 
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Fig. Ja. Sølvsakene. Foto: Ove Holst. 

Jeg går først litt nærmere inn på enkelte stykker av sølvgjenstandene. De tre 
knoppene (Fig. 5) har utvilsomt tilhørt en og samme ringspenne som må ha hatt 
betydelige dimensjoner. De to har dannet avslutning på selve ringen, det tredje 
dannet hodet på tornen. I første omgang håpet vi selvfølgelig at ettergravingen ville 
bringe frem også ringen og tornen. Så skjedde imidlertid ikke. Som bildet viser, 
har begge knoppene for ringene skarpe kutt et lite stykke innpå ringen. Det kan 
bare bety at hele gjenstanden har vært brukt som betalingssølv: Kuttet i mindre 
stykker, som ble veiet og brukt som «mynt». Det er en klar indikator på at det her 
dreier seg om en handelsmanns bortgjemte formue. Heldigvis kjenner vi fra andre 
skattefunn liknende hele ringspenner både hjemme og ute. En nærstående har vi 
f.eks. fra gården Hovland, Støle, Etne i Hordaland (2), funnet så tidlig som i 1857. 
Til dette funnet hører en snodd halsring, og en glatt armring, som begge står 
Slemmedalskattens typer nær. De er funnet sammen med betalingssølv, <<Under en 

8 



Fig. 3b. Gullsakene. Foto: Ove Holst. 

liten forhøyning - og under et par heller». Her mangler bare tornen. (Fig. 6). 
Knoppene er utformet med en liknende zikzak ornering som vår ring må ha hatt. 
Denne har imidlertid også hatt en avflatning på kulene, som har gitt plass for en 
fint innrisset rosett, se tegning fig. 7. Vekten på ringens to kuler er h.h.v. 92, 301 
og 84, 577 gr.,- avviket skyldes nok delvis ulik bevaringsgrad. Vekten på tornens 
knopp er 121, 926 gr. Det må ha vært en meget svær ringspenne, større enn f.eks. 
Etneringen. Av andre nærstående paralleller nevner jeg bare den største ringspen
nen vi har i Universitetets Oldsaksamling's eie, - den fra Vulu, Malvik, Sør
Trøndelag, (3), f. i 1862 sammen med 4 arm/håndleddsringer av gull, og ialt 6 
halsringer av sølv, jvf. våre fig. 3 (1 halsring er i Trondheim) (Fig. 8). 

Om Vuluskatten vet vi bare at den er funnet <<Under den tynne jordskorpe i 
utmarken ca. 12-1500 alen fra husene». Opplysningene er for magre til at det kan 
nytte å søke etter flere saker der. Dette ville vært fristende, fordi sammensetnin-
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Fig. 4. Funnstedet. Foto: Helge Braathen. 

gen, som man vil se, på mange måter minner om Slemmedalskattens. Særlig vekt 
legger jeg på blandingen av gull og sølvsaker, som bare forekommer sjelden i 
norske skattefunn. Oldsaksformene ligger også nær opptil hverandre. Vuluskatten 
har med sine 455, 7 gr. gull og 2048,4 gr. sølv, en litt større samlet vekt enn 
Slemmedalskatten. Denne er til gjengjeld langt mere variert i sin sammensetning. 
Jeg mener det er skjellig grunn til mistanke om at Vuluskatten også opprinnelig har 
vært rikere. Slemmedalskatten setter under alle omstendigheter Vuluskatten i et 
nytt lys. 

Jevnføringen viser at den eiendommelige opphopingen av saker i vår skatt er 
helt ekstraordinær. Vi har, som alt nevnt, ikke anledning til her og nå å gå gjennom 
samtlige saker, men vil bare trekke frem de som gir muligheter for en nærmere 
plassering av skatten i tid og miljø. Vi tar fortsatt for oss av sølvsakene, og starter 
med de 8 halsringene. 
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Fig. 5. Knoppene til den store ringnålen. Foto: Ove Holst. 

Blant disse må vi da først merke oss den svære fig. 3 a, øverst til venstre som 
veier nesten et halvt kilo. 

Bare 2 ringer av denne typen, funnet i Norge, er tyngre: den fra Vuluskatten, 
som veier 563 gr. og en fra Vollan, Hemnskjel, Sør-Trøndelag som kom for dagen 
så sent som i 1951, sammen med en prektig armring av gull. (T. 17195 a b. 
Marstrander 1951-52). Den veier 550 gr. 

Alle tre er imidlertid påfallende trange i forhold til vekten, h.h.v. 13,7, 15,6 og 
16 cm. Vår er laget ved at 6 forholdsvis kraftige fasetterte tener er trukket ut slik at 
de blir tynnere mot endene. Disse er snodd sammen 2 og 2. Disse tre dobbelt
tenene er så igjen snodd sammen og festet ved lodding/sveising til en låsanordning, 
se fig. 111 som består av to nærmest rektangulære plater, trukket ut i øskener, som 
griper i hverandre. Låsplaten er fint ornert. 7 av funnets 8 halsringer er varianter 
over denne typen snodde ringer, noen mer, noen mindre raffinerte, og med 
låsutforminger som varierer noe. 

4 av våre 7 har en finere, tynn, snodd tråd mellom de kraftigere tenene. Både 
Vulu og Hemnskjelringene tilhører denne varianten. 

Snodde halsringer av disse typene er vanlige over hele Skandinavia. De er 
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Fig. 6. Ringnål, Hovland, Etne, Støle, Hordaland. 

behandlet mange ganger i litteraturen, 
(Hårdh, 1973-74, s. 291-306). 

av en svensk forsker, Birgitta Hårdh. 

Hårdh slutter seg til de forskere som har ment at ringene i de skandinaviske 
skattefunnene må antas å være laget på skandinavisk område. De tunge, kraftige 
kan opprinnelig ikke ha vært laget som betalingsringer, ihvertfall ikke ved mindre 
handelstransaksjoner. Etterhvert blir imidlertid ringene mindre og man finner også 
deler, brukt som bitesølv (Hacksilber) i yngre skatter. Hårdh bygget dette synet på 
det faktum at de norske skattefunn-ringene ved nærmere analyse viser distinkte 
forskjeller fra de andre skandinaviske. For det første er lukkemekanismen på de 
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Fig. 7. Forsøksvis rekonstruksjon av 
ringnålen. V. Tone Strenger. 

norske i det store og hele forskjellig fra de andre. Hennes oppstilling (fig. 9) viser 6 
ulike typer. De trekantete er langt de vanligste på de norske eksemplarene (se fig. 
9,3a), mens type l og 2, rhombiske og ovale dominerer de gotlandsk/skånske 
funnene. I Danmark fant hun store variasjoner, alle hennes typer er tilstede. 

Vekten varierer også sterkt over det skandinaviske område (se fig. 10). I Norge 
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Fig. 8. Skattefunn fra Vulu, Malvik, Strinda, Sør- Trøndelag. Foto: Louis Smedstad. 

har mere enn 3/4 en vekt på over 100 gr. i Danmark/Skåne er vekttallet det 
omvendte, mens Gotland ligger midt på. Gjennomsnittsvekt for de norske sett 
under ett er 182,8 gr. 

Ser vi nå på Slemmedalsskattens halsringer finner vi en del avvik fra Hårdhs 
oppstillinger. 

For det første har ingen av våre ringer den tradisjonelle <<norske» trekant
lukking. Skissen fig. 11 viser at en, o, har lukkning svarende til Hårdhs type 2 a og 
b, den rhombiske, som særlig forekommer i Skåne.- Våre 2 største ringer, k og l, 
har en lås som Hårdhs type 4/5, som hun «fast ausschliesslich» finner i Norge. Her 
er det altså godt samsvar med det øvrige norske skattefunnsmaterialet. Helt 
påfallende er det imidlertid at type 3 mangler helt, mens skatten har ialt 3 ( 4 ?) 
ringer med lukning som Hårdhs type 6, som hun kom til at manglet helt i Norge. 

Når det gjelder vekt er det også visse avvik fra Hårdhs resultater. Av Slemme
dalsskattens 8 ringer veier ganske visst 4 mere enn 100 gr. (k, l, n, p.). Det er 
rimelig å anta at også o, som nå veier 97, 674 gr., har kommet over 100 gr. grensen, 
for en del av den tynne snodde tenen, som ligger mellom de grovere, mangler. De 
to siste (m og q) har imidlertid en vekt på henholdsvis 73, 520 gr. og 48, 527 gr. Den 
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Fig. 9. Lukninger på skandinaviske, 
snodde sølv-halsringer. 
Etter Hårdh. Tegning Tone Strenger. 

~-5 
---------------
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første foreligger hel, den andre er noe ufullstendig. Gjennomsnittsvekten på de syv 
ringene vi har av denne typen, blir da 173,5 gr., hvilket svarer rimelig godt til 
Hårdhs middeltall 182,8 gr. Men en viss blanding av de tunge, svære og mindre 
tunge ringer kan vi altså notere. På den annen side har ingen av Slemmedalsskat
tens halsringer intensjonelt vært kuttet opp i mindre stykker, vært «zerkleinert», 
som Hårdh uttrykker det. Hennes konklusjon er at: «Vielleicht gehoren die schwe
ren Ringe in einer Zeit, in der das Silber sich noch nicht als Wertmetall bei 
Handelstransaktionen durchgesetzt hatte». Og hun fortsetter: «Die grossen schwe
ren Ringe wurden niemals angefertigt, um als Zahlungsmittel zu dienen, zumindest 
nicht bei kleinen Transaktionen, dafiir spricht die geringe Zerteilungsfrequenz und 
dei hohe Qualitat der norwegischen Ringe .... 

Die kleinen einfachen Ringe, z. B. in Danmark, wurden vielleicht mit dem 
Hintergedanken hergestellt, dass sie ziemlich bald schon in den Handelsaustausch 
hineingezogen und zerstiickelt werden wiirden. Um zu sichereren Schlussfolgerun
gen in dieser Frage zu belangen, ware indes eine bessere Datierung samtlicher 
Ringe erforderlich, die bislang noch unmoglich erscheint». 

Har jeg forstått Hårdh riktig- hun uttrykker seg imidlertid meget forsiktig
antyder hun altså at «Zerkleinerungen» i størrelse og tildels også kvalitet, kan ha 
noe å gjøre med en omlegging av handelsstrukturen utover på 900-tallet. Dette er i 
godt samsvar med oppfatninger som man synes å kunne gjøre gjeldende ut fra det 
materiale, som nå etterhvert er kommet frem og er under analyse på markedsplas
sene rundt om i Nord- og Østersjø-området. Urbaniseringsprosessen synes å stabi
lisere seg i løpet av 900-tallet, først i Danmark. 

Hvis vi kan våge å trekke Slemmedalsskatten inn i denne debatten alt på dette 
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Fig. 10. Tabell over vekten på de skandinaviske, snodde 

sølvhalsringene. Etter Hårdh. Tegning Tone Strenger. 

N o s G 

tidlige stadium av vår analyse av funnet, passer det bra: Det dreier seg om en 
myntskatt og ihvertfall ringspennen er blitt stykket opp til betalingsmetall, hals
ringene går mot «Zerkleinerung». Her blir det bra samsvar mellom myntdatering/ 
gjenstandsdatering. De «unorske» låsutformingene kan kanskje også finne en 
forklaring her. Hårdh anser type 6 for en spesiell dansk form, som vi også ellers 
kjenner i vårt vikingtidsmateriale. Danmark var vel, som hun sier «im Mittelpunkt 
des Handelsaustausche». 

Halsringer av denne kraftige, snodde typen er som man vil ha forstått, vanlige i 
skattefunnene over hele det skandinaviske område. - Den 8de derimot, fig. 3a 
nederst er en fremmed fugl i vårt funnmateriale. Den er meget ufullstendig og så 
spinkel at det kan spørres om det er en liten halsring eller en stor armring. (St. 
tverrmål = 10,5 cm). Den er dannet ved at en tynn sølvtråd er flettet/eller 
«heklet»? rundt en tynn kjerne av sølv, i form av en tynn ten. 

Ringer av denne typen ser ut til å være like sjeldne som de kraftige, snodde er 
vanlige. Jeg kjenner to vesteuropeiske paralleller i samme teknikk- en praktfull 
gullarmring fra Virginia, County Cavan, Irland, og en i sølv fra et skattefunn fra 
Douglas, Isle of Man, som forøvrig inneholder både gull og sølvsaker. (Vik. Ant. 
IV, s. 50). En halsring i samme teknikk også i sølv, er kjent fra Ytlings, Othem, 
Gotland. (Stenberger, 1947 s. 160-161, Abb. 215). Teknikken er diskutert av 
Stenberger, 1958, s. 83 f. Han viser her til meget gode indiske paralleller, og tror at 
inspirasjonskilden ligger i Orienten, men forstår jeg ham rett, ser han ikke bort fra 
fabrikasjon på skandinavisk grunn. Det er mulig at det finnes fragmenter av noen 
til på Gotland, men vanlige hos oss ble ringer av denne typen aldri. Det faktum at 
Ytlingsringen er funnet sammen med fire halsringer av den snodde type styrker 
inntrykket av at de kan være fabrikert her nord. Men inspirasjonskilden for begge 
typer ligger nok mot øst. (Se Marstrander op. cit.). 

Imidlertid har funnet også saker som peker rett mot vest. Den svære ringnålen 
er ett eksempel, Petersmynten som Skaare behandler, et annet. 

Til samme gruppe hører utvilsomt armringen fig. 12, meget medtatt, i 4 deler. 
Jeg følger her Hårdh og bruker armbøyle om åpne (penannular) stykker, armringer 
om eksemplarer som er lukket. Slike armbøyler er nylig blitt isolert av James 
Graham-Campbell, som arbeider laget av skandinaver i Irland i tiden 2nen halv
part 9de- første halvpart lOde århundre. (Graham-Campbell, 1976, s. 51 ff.). De 
beskrives slik: 
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Fig. 11. Lukninger på halsringene fra Slemmedal-skatten. Tegning Tone Strenger. 
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Fig. 12. Armring av sølv fra Slemmeal-skatten. Tegning Tone Strenger. 

«They consist of a thick band of silver, of rectangular cross section, and are 
penannular in form, tapering towards the ends; decoration is confined to the outer 
face and consists of a series of vertical grooves, executed with a variety of stamps, 
and in most cases with a simple diagonal cross at the centre, sometimes repeated 
towards the terminals». 

Det kan ikke være noen tvil om at vår tilhører typen, men den later til å ha vært 
lukket ved at endene er snodd om hverandre. Dette trekk finner vi også på et annet 
norsk-funnet stykke, fig. 13. Vi merker oss at ikke alle de irske stykker Graham
Campbell avbilder, er penannular in form. (4). Typen er ellers godt representert i 
våre skattefunn og ofte med flere eksemplarer i en og samme skatt. Alle funn jeg 
kjenner er fra våre kyststrøk. Viktig er en enkelfunnet fra Tjore, nabogården til 
Lia, der Slemmedalsskatten er funnet, som nå er i Stavanger Museum. (Fig. 13). 
Dessverre er funnopplysningene meget magre. (Grieg, 1929, s. 238). I flere av de 
norske funnene er disse armringene kuttet opp til betalingssølv, men langt de fleste 
ser ut til å være hele. De foreligger imidlertid flere ganger i myntskatter. Viktig er 
at det finnes flere eksemplarer av typen (hele og oppkuttet) i den store skatten fra 
Grimestad, Stokke (5), Vestfold, som er myntdatert til ca. 920-30. (Skaare, 1975, 
s. 38: After 12 May 921) (Fig. 14). Interessant for typens tidsstilling er også en liten 
skatt funnet på Os kirkegård rett ved Halden, der en avkuttet armbøyle av typen 
ble funnet tredd inn på en hel bøyle. Antagelig til samme funn hører 2 kufiske 
sølvmynter. Skaare setter op. cit. s. 128 nedleggelsen til «after 16. January 834», og 
antyder at det her kan ha vært en større skatt. 

18 



Fig. 13. Armring Tjore, Landvik, Holmedal, Aust-Agder. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk 
Museum i Stavanger. 

Vi må også stanse litt ved de fire planteornerte forgylte beslagstykkene, fig. 15, 
funnets mest oppsiktsvekkende gjenstander. De hører klart hjemme i en gruppe 
metallarbeider av vesteuropeisk/vesteuropeisk-inspirert fabrikasjon, som fins over 
hele det skandinaviske område. Gruppen ble i 1937 stillet sammen av den svenske 
forsker Holger Arbman, som tok «ekte» planteornamentikk som det viktigste 
element i sin gruppering. Han så klart at det også fantes en del arbeider av ringere, 
etterhvert sterkt geometrisert kvalitet, som han kalte «folkekunst» og som godt 
kunne være laget i skandinaviske- kanskje helst sydskandinaviske verksteder. Fra 
Hedeby kjenner man f.eks. støpeformer for spenner med klar tilknytning til 
anglo/frankisk planteornamentikk (Jankuhn 1977 s. 29). 

De planteornerte smykkeformenes gruppering og produksjonscentra har, etter 
Arbman, vært diskutert av mange forskere, som kan være innbyrdes uenige om de 
enkelte stykkenes verkstedsopprinnelse, men allesammen er enige om at planteor
namentikken- hva enten i fri eller stilisert form- er unordisk. Dette understrekes, 
som påpekt av Torstein Capelle, bl.a. av det faktum at vi aldri finner planteorner
ing på ovale spenner. Og disse er de mest skandinaviske av alle vikingtidens 
smykkeformer, de har karakterisert den nordiske kvinnedrakten i vikingtiden. 
(Capelle 1968, s. 31-39). Noen dyptpløyende analyse av hele materialet, som også 
omfatter Mellomeuropa og De britiske øyer, foreligger ennå ikke. Personlig mener 
jeg det er lagt frem gode argumenter for at iallfall visse smykker, som de treflikete 
spenner og en del beslag, kan være laget i Hede by, selv om det er meget vanskelig å 

19 



Fig. 14. Ustnitt av skattefunn fra Grimestad, Stokke, Vestfold. Foto: Louis Smedstad. 

påvise direkte sammenheng mellom støpeform-fragmenter/ferdige produkter, slik 
M. Muller-Wille har hevdet i en anmeldelse av Jankuhn's nevnte arbeide. Men 
f.eks. i Ribe har dette latt seg gjøre (Bencard 1978). 

Våre fire beslag faller i to grupper: 3 ovale, som både i størrelse og ornamentikk 
står hverandre nær, fig. 15 og ett noe større, som har en enklere ornamentikk. Vi 
tar for oss dette først. Det er 5,7 x 3,1 cm. stort. Dets vekt = 33,773 gr. fig. 16. 
Ornamentikken er sterkt stilisert med en markert stamme hvorfra det «spruter» ut 
grener og blader, som må gå tilbake på opprinnelig akantus. Fig. 16. 

Utførelsen er bra, ornamentene står klare mot bakgrunnen. Stykket er delt i to 
felter ved en tverrgående fure, der det ennå sitter igjen 4 små stifter, opprinnelig 
har det vært seks. Baksiden viser et åpenbart reparert beslag av tynt bronseblikk. 
Feltdelingen må være opprinnelig og antyder at beslagene egentlig har vært laget 
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Fig. 15. Frankiske (?) beslag fra Slemmedal-skatten. Foto: Leif Pedersen. 

som endestykker på remmer av tynt lær, som har vært festet med de små stiftene. 
Hempen for opphengning er da sekundær. Vi kan gjette på at omgjøringen til 
hengesmykke hører sammen med tilføyelse av de to runeinnskriftene. Det ser ut 
som stykket har vært reparert både i opprinnelig tilstand og etterat det ble gjort om 
til hengesmykke. Dette er et trekk, som gir grunn til ettertanke med hensyn til 
brukstid. 

På de tre, tilnærmet identiske beslagene, ser vi samme feltinndeling og kan vel 
gjøre samme resonnement gjeldende med hensyn til opprinelig og sekundær bruk: 
Målene er: h.h.v. 5,2 x 2,5 cm., 5,2 x 2,7 cm., 5,3 x 2,6 cm. Ornamentikken er en 
annen og mere omhyggelig utført enn på det store beslaget. Det øvre, større feltet 
har et nærmest korsformet motiv, der armene er slynget ut i spiraler. Motivet 
avsluttes imidlertid slik at helhetsvirkningen snarest blir et sterkt stilisert tre. Det 
nederste mindre felt er fyllt av et rosettliknende motiv med tre markerte, spisse 
fliker. (Fig. 17). 
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Fig. 16. Detalj fra fig. 15. Tegning Tone Strenger. 

Alle fire beslag er som nevnt forgylt. Til å begynne med trodde jeg rammever
ket og de mere fremspringende partier var markert med niello, de står nemlig 
mørkere enn den øvrige forgylling. En analyse, utført ved vår laboratorium, viser 
imidlertid at det ikke kan være niello. Forgyllingen er bare avslitt og sølvet 
kommer frem. Det tyder på bruk over en viss tid, og passer bra med at beslagene 
har hatt en sekundær anvendelse. 

Til det første større beslaget kan vi peke på mange, nærstående paralleller, en 
av dem ikke så langt fra funnstedet for vår skatt. Til et sterkt omrotet funn med 
saker både fra eldre jernalder og vikingtid fra gården Løland, Vigmostad, Vest
Agder hører også det tungeformete beslaget, fig. 18. Lølandbeslaget kan vel antas 
opprinnelig å ha vært ovalt som vårt. Arbman stillet det i sin tid sammen med et 
meget nærstående, også tungeformet fra Kinnekulle i Vastergotland og et ovalt fra 
Ytterdalen, Nordalen, Møre, alle av sølv. (Arbman 1937, s. 173). Til samme 
gruppe med «buskaktig» planteornamentikk, som Capelle meget treffende har 
kallt den, hører også en del treflikete spenner som går tilbake på frankiske 
remfordelere for sverdgehenget. Fig. 19. 

Flere arbeider i denne ornamentikk kjennes fra Norge, deriblandt en trefliket 
spenne i en grav som tilhører markedsplassen på Kaupang. (Blindheim/Heyerdahl
Larsen/Tollnes 1981, s. 175). Om gruppen som helhet antar jeg med Jankuhn o.a. 
at en tilvirkning i et verksted i utkanten av det frankiske rike, altså et provinsial
frankisk verksted er det mest sannsynlige. Det er nærliggende å gjette på Hedeby. 
Jeg tror ikke det dreier seg om arbeider laget på «ren» nordisk grunn. Et ovalt 
beslag fra Birka, grav 543, står i form vårt meget nær, men en jevnføring av 
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Fig. 17. Detalj fra fig. 15. Tegning Tone Strenger. 

ornamentikken viser forskjellen på ekte/provinsielle arbeider. (Arbman. Taf. 
47,9). 

Noen gode paralleller til de tre, tilnærmet identiske, mindre beslagene har jeg 
ikke kunnet finne. Vekten er noe varierende, h.h.v. 29, 375 gr. 21, 447 gr. og 
28.052 gr. Fra Birka, grav 632, foreligger et nærmest tungeformet beslag, omgjort 
til hengesmykke ved at en tynn ring er trukket gjennom den ene kanten. Det har 
visse likhetspunkter med vår~ stykker, men heller ikke mere. Her kreves betydelig 
mere omfattende jevnførende studier enn jeg har hatt tid til i denne omgang. 
Birkabeslaget er av forgylt sølv og har niello-innlegg i furene. Det har hatt sin plass 
på halsbåndet i en meget rik kvinnes grav. Av interesse i denne sammenheng er 
også et forgylt, ovalt beslag funnet i kammergrav 21 i gravfeltet ved Thumby
Bienebek, som har flere trekk felles med vårt beslag. Det har niello og bestemmes 
av utgraveren som et karolingisk arbeid, omgjort til hengesmykke i Norden. 
Graven inneholder også et sølv kors. (Muller Wille 1976). 

Vi må tenke oss at også våre beslag har sittet på ett eller flere halskjeder og 
utvilsomt vært litt av et statussymbol for eierinnen ( e?)- enten det nå var hun som 
fikk sitt navn innrisset på det ene, eller en annen, navnløs person. 

Vi kommer så til det femte av disse forgylte sølvbeslagene, det rektangulære, 
fig. 15. Her står vi faktisk foreløpig nokså hjelpeløse, både med hensyn til bruk og 
opphav. Stykket er 3,9 x 2,9 cm. og har en vekt på 33,349 gr. Dekoren er rent 
geometrisk, utført i kraftig relieff. Forsiden er inndelt i 3 felter (staver) ved 2 
perlete border på tvers av stykket. Hvert felt har den samme ornamentikk: Kraftig 
hvelvete border m.ed perlestav i midten, avdelt ved furer. Snittet viser at det er 
tynnere (mere slitt?) i den ene enn i den andre enden, samt at begge de ytterste 
felter er «trukket» rundt sidekantene. Stykket må m.a.o. ha vært beregnet på å 
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Fig. 19. Sverd med geheng 
fra karolingisk manuskript. 
Etter Undset. 

Fig. 18. Frankisk(?) beslag fra Løland, Vigmostad, Vest-Agder. Foto: Universitetets Oldsak
samlings fotolaboratorium. 

sees også fra siden. Det er klart at det ikke kan ha vært nedfelt i et underlag. Det er 
ellers nærliggende å gjette på det, fordi baksiden er glatt uten andre merker etter 
festeanordning enn en fordypning og et svakt avtrykk etter et rektangulært stykke i 
den ene kanten. Jeg kjenner ingen paralleller til dette beslaget, som håndverks
messig ikke er særlig fremragende. Men jeg tror ikke det er noe hjemlig arbeide. 
Størrelsen ville passe med et låsbeslag for en bok, men da burde det vært en eller 
annen form for gjenger og lukkearrangement. 

De tre ovale beslagene og det rektangulære har vært undersøkt ved vårt 
laboratorium, som opplyser følgende: 

De tre ovale beslagene: 
l. Med unntagelse av rosetten på det ene beslaget er beslagene med dekor støpte. 
2. Rosetten kommer ikker frem på røntgenbilder og er nok av et tynt metall. 
3. Hempene er klinket/sveiset/loddet(?) på beslaget, d.v.s. ikke støpt sammen 

med det hele. 
4. Det ene beslaget er tynnere i godset enn de to andre. 
5. Det ene beslaget har en «støpefeil» i motsatt ende av hempen. Om dette er en 

klump som har kommet med under arbeidet eller en «propp» som dekker et hull 
er noe usikkert. Sannsynligvis lappet. 

Det rektangulære beslaget 
l. Grop på baksiden synes å være en støpefeil. 
2. Det er sannsynlig at det har vært festet noe på baksiden, men undersøkelser 

viser ikke dette. 
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Vi vender oss så til funnets gullsaker. Mange vil sikkert undres over at jeg ofrer 
mindre plass på dem enn på sølvsakene, men de er fra den hovedsynsvinkelen vi 
har lagt an: plassere funnet i tid og miljø vesentlig mindre interessante. 

Armeringene faller i 2 grupper: 2 er snodd av tener, 2 er glatte. Den tyngste, 
som veier 110,19 gr. og har en diameter på 5,9 cm., er snodd av 2 kraftige, runde 
ten er, og har en god parallell i Vuluskatten der vi finner samme «lukning», ved at 
tenene er smidd ut til en rhombisk plate, ornert med enkle, innstemplete sirkler 
(Fig. 8, midten). Den andre i denne gruppen er snodd av 2 x 2, runde, svakt 
fasetterte tener med endene flettet sammen. Tverrmålene er 8,2 x 6,5 cm. Vekten 
= 61,037 gr. Hemnskjel-armringen er en kombinasjon av disse to typene. Den er 
flettet av fire tener, men har en «lukning» som vår største.- Fra Hæstad, Hidra, 
Vest-Agder har vi en gullskatt som bare består av en halsring og en armring (6). 
Også denne har en «lukning» som vår tyngste. 

Våre to andre ringer er spinklere, begge laget av en enkel, rund ten, som er 
tvunnet sammen i en «lås». De veier h.h.v. 78,851 gr. og 20,723 gr. Den ene har 
tverrmål= 8,6 x 5 cm.- den andre, som er deformert, har en diameter på 6,6 cm. 

Mens de to siste har en lukning som er helt vanlig på vikingtidens armringer, 
enten de er av sølv eller gull, er den rhombiske platen med stempelornering, såvidt 
jeg kan se det, bare funnet i norske skattefunn, og bare på armringer av gull. Den 
nevnte ringen fra Viriginia i Irland har samme lukning. Endelig kan jeg nevne nok 
et eksempel fra gammelt norsk land. Noe før 1912 fant en smågutt en snodd 
armring av gull på Oxna, Shetland, som også er lukket på denne måten. (Vik. 
Ant., Vol. Il, p. 141-142). Det hadde vært fristende å undersøke om denne 
iakttagelsen holder, for da kunne det tenkes at vi her hadde muligheter for å isolere 
en norsk armring-type, og bare anvendt på gullarmbånd. Men tiden tillater ikke en 
slik undersøkelse og jeg lar spørsmålet stå åpent. 

Til armringene slutter seg naturlig en liten båndformet fingerring, noe bredere 
på midten. (Fig. 20) Den har et fint innrisset geometrisk ornament, som jeg ikke 
kjenner noen paralleller til, - dette gjelder stykkets dekor. Under alle omsten
digheter er dette ett av de mange spennende stykker i Slemmedalsskatten, stykker 
som må tas opp i full bredde ved den endelige publikasjon. 

Stor interesse knytter det seg også til det velbevarte gullkorset. (Fig. 2). 
Formen har gjerne vært kallt «anglian», men de paralleller jeg kjenner- alle i sølv 
-har en utpreget østlig tyngde. Nærmest kommer et kors i en bruddsølvskatt fra 
Skjeppinggaard, Rø, Bornholm. Til denne skatten hører også 36 mynter. Den 
yngste er fra 954, så skatten må altså være nedlagt etter dette tidspunkt (Skov
mand, 1942, s. 117 f.). Skovmand har diskutert denne korsformen inngående (op. 
cit. s. 120), og konkluderer med at utbredelsen «synes at være begrænset til det 
svenske Østersøomraade og ganske særlig de Egne, som Handelsskibene fra og til 
Birka maa antages at have passeret». 
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Fig. 20. Gullfinger-ring fra Slemmedal-skatten. Tegning Tone Strenger. 

Kors av denne og liknende typer finnes nemlig i en hel liten serie av graver fra 
den svenske handelsplassen Birka. Imidlertid har det siden Skovmand skrev dette 
dukket opp et kors i en kvinnegrav på Kaupang, Birkas norske «sØster by». 

Med Skovmand vil vi legge vekt på at vi her står overfor en oldsaksform, som 
både kjennes fra skattefunn og gravfunn, noe som ikke forekommer så ofte. 
Skovmand tolker det faktum at korsene også finnes i graver, som tegn på at de har 
vært brukt som amuletter og legger til: «skønt· det oprindelig naturligvis er et 
kristent Symbol, bør dets kristelige Betydning dog næppe overvurderes: i det 
nævnte Fund fra Oland fandtes et Sølvblikkors sammen med en lille Sølv
Thorshammer og et Ildstaalsmykke, utvivlsomt hedenske Symboler». 

Selv om jeg nok personlig ville nyansere dette synspunktet noe- f.eks. tolke 
kors i vikingtidsgraver, som klart viser kultur kontakter utover hjemlig miljø, som 
mulig tegn på tilnærming hedenskap/kristendom, -må vi vokte oss for å ta dette 
fine lille gullkorset i Slemmedalskatten som indisium på at eieren har latt seg døpe 
ute i det fremmede. Men rimeligvis må vi se det som tegn på kontakt også med 
Østersjøområdet. Hullet i ene korsarm tyder på at korset har vært båret om halsen, 
kanskje på en perlekjede. 

Den lille medaljongen med filigran-ornering derimot, er nok enten norsk eller 
vesteuropeisk. Den veier 2,444 gr. Den er ødelagt slik at filigran-orneringen 
mangler på et parti. Tverrmålene må ha vært 2,3 x 2,1 cm. Formen er altså nærmest 
oval. Detalj-tegningen, fig. 21, viser at det har ligget en tvunnet tråd rundt kanten 
samt at ornamentene ikke er i kornet tråd, men at en opphøyet tråd et riflet. 
Tråden er på medaljongen lagt i «brilleform» med endene opprullet. Såvidt det kan 
bedømmes, har brillenes «bØyle» vekselvis ligget mot midten og mot kanten. Det 
er ikke noe spor av opphengings-hull, men rett ved selve bruddstedet er det 
muligens spor etter en hempe. Stykket er slitt i overflaten. 

Det tilhører ikke på noen måte de mere fornemme, filigranornerte stykker, som 
vi f.eks. finner i Hon-skatten. Den nærmeste parallell jeg foreløpig har kunnet 
finne, ligger i grav 628 fra Birka- en rik kammergrav for en mann. Blant gravgod
set ligger et lite rundt, forgylt sølvblikk, ornert omtrent som vårt. Sekundært har 
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Fig. 21. Detalj av gullmedaljong fra 
Slemmedal-skatten. Tegning Tone Strenger. 

det vært festet til en pressblikkramme med ornering som imiterer filigran. Stykkets 
nåværende tverrmål= 3,5 cm. (Arbman, 1937, Taf. 61,2). Arbman har vist at de 
nordiske håndverkere etterliknet de karolingiske arbeider ved å støpe stykker, som 
kan gi en effekt skuffende lik den ekte filigranornering. Fra Birka fins meget gode 
eksempler på dette. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at vår lille medaljong viser 
påloddet tråd. Utførelse og ornament er imidlertid så enkel at jeg ikke ser noen 
grunn til at den ikke skulle være laget på nordisk område under sterk innflytelse fra 
karolingisk gullsmedkunst. (Se Arbman, s. 180-181). 

De to siste gullsaker i vår skatt, gulltenen lagt i ringform (vekt- 7,291 gr.) og 
det lille stanggullet (vekt- 3,067) har begge kutt i endene, og har åpenbart fungert 
som betalingsgull. 

La meg tilslutt understreke at skatten er av så stor vitenskapelig betydning at 
den bør gjøres til gjenstand for en egen publikasjon, der alle de problemer den 
stiller forskeren overfor blir tatt opp i full bredde. Den er ikke uten grunn blitt kallt 
«århundredets skattefunn». Det jeg har forsøkt i denne foreløpige meddelelse er 
bare å antyde hvor de enkelte stykker hører hjemme i tid og miljø. Det første 
spørsmål har Kolbjørn Skaare gitt det viktigste bidrag til ved sin myntdatering, 
men saker som de karolingiske beslagene og den lille medaljongen- alle slitte
forteller klart nok om oppsamling/sirkulasjon (?) over tid, sikkert fra midten av 
800-tallet av. De aller fleste stykkene viser også til kontakter på Vesteuropa: 
Karolingerriket og De britiske øyer- begge deler skueplass for norsk vikingaktivi
tet. Dette ser vi av et lite, men viktig funn fra Kroken i Fjære (7), som består av et 
delvis gullinnlagt angelsaksisk rem beslag og et frankisk sølv kors, perler og et nå 
tapt armbånd. 2 arabiske mynter daterer etter Skaare funnet til 778-779. 

Skattefunn i umiddelbar nærhet av funnstedet antyder at det har vært atskillig 
deltagelse i denne aktivitet fra landsdelen. Armringen fra Tjore er alt nevnt. (Fig. 
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Fig. 22. Skattefunn fra Ø. Skiftenes, Grimstad, Holmedal, Aust-Agder. Foto: Louis Smed
stad. 

13). Urimelig er det vel ikke at den er del av en større skatt. Og fra Ø. Skiftenes 
fikk Oldsaksamlingen i 1938 inn 2 ringer av sølv (Fig. 22), som (etter Hårdhs 
definisjon) med tverrmål h.h.v. 12,3 og 11,5 cm. må regnes som halsringer. De har 
som vi ser, nære paralleller i Slemmedalsskatten og er pussig nok også funnet 
<<Under en berghammer». 

Utvider vi nærmiljøet noe, kan vi trekke inn skatter som den fra Hæstad fra 
Vest-Agder, og også noen fra Aust-Agder-siden. (Gjessing 1923). Kort sagt, her 
står vi overfor et historisk økonomisk tolkningsproblem, som vi imidlertid også må 
la ligge i denne omgang. La det bare tilslutt være nevnt at to av våre yngre forskere 
nylig har pekt på muligheten av at det har ligget en kaupang ved Vik i Fjære. 
Letingen etter den er ett av de mest spennende arkeologiske prosjekter vi nå står 
overfor. (Larsen, J. H, 1978 og Rolfsen, P. 1980). 

Summa ry 

On the 10th of June this year it was reported to our museum that about 2 kg. of 
silver - obviously from the Viking Age had been handed in to a well-known 
Tønsberg goldsmith, Mr. Axel Marthinsen, by one of his collaborators. 
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On arrival at Mr. Marthinsen's office on the 12th of June, we were shown the 
silver objects, (fig. 2), and told that they had been found in the neighbourhood of 
the small town of Grimstad, Aust-Agder. (Fig. 1). Later the find-spot was pin
pointed to a private garden in Slemmedal, a small valley running down to the fjord, 
on land that had belonged to a farm called Lia, Hommedal, Landvik. 

It seemed most desirable that an excavation should be carried out immediately 
and this was undertaken by stud. mag. art. Alena Hærnes and mag. art. Helge 
Braathen. They made the most out of a very tricky job and brought back with them 
another 2 silver armrings, 4 golden armrings, l slender fingerring, of very finely 
incised gold (fig. 3), l gol den pendant, ornamented with filigree, l spiralring, l 
gold-cross, a little piece of «hack-gold», and last but not least l anglo-saxon and 4 
kufic coins, see Skaare pp. 

The find-spot for this splendid ho ard, which consists of 2, 115, 587 gr. of silver 
and 291, 089 gr. of gold, was a small shelf on a steep hillside. (Fig. 4). «I have never 
seen a more perfect Viking «bank-box>»>, was the comment of one of my collea
gues. An ancient foot-path runs dose by, and a small «ness» marked the spot to 
remind whomever had posited it there. 

The find caused an enormous stir in the mass media inside and outside of 
Norway. Therefore we considered it important that a report should appear as soon 
as possible- hence this preliminary presentation in Viking 1981. The main aim has 
been A: to date it, B: to try to place it within its local milieu as well as to discover 
the cultural connections it reflects. 

Skaare, in his article, has placed the deposition of the ho ard to a period after 
915/20 but it seems obvious to me that the hoard has been collected over some time 
-at least during the second half of the 9th century. The four oval mounts, fig. O, 
must be of provinsial/Frankish or Anglo/Frankish workmanship. Two of them have 
runic inscriptions on the reverse, see Liestøl pp. (Fig. 16, 17). Moreover the hoard 
is the largest ever found in Norway if we leave the Hon hoard out of the picutre. 
The closest parallel amongst other Norwegian Viking hoards would seem to be the 
Vulu - hoard from the environs of Trondheim (fig. 8) which also consists of a 
mixture of gold and silver objects. This is a non-numismatic hoard, but it was found 
as early as in 1862. It is possible that there have been more in it originally. The 
ring-pin from Vulu is complete, whilst ours obviously has been used as Hacksilver. 
Only the three knobs have been preserved .. Unfortunately the rescue excavation by 
Hernæs/Braathen did not bring to light, as we had hoped, more of the ring and the 
thorn. 

There is a fairly good parallel to the pattern on the necks of the knobs, in a 
ball-shaped pin from Hovland, Etne, Hordaland. (Fig. 6). Others might have been 
mentioned. They all point to Britain, as does the York penny (See Skaare pp.). 

As fig. 2 shows, 7 of the 8 necklaces belong to the well-known type, made from 
twisted rods, some with some without finer twisted silver-three between the rods. 
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Their terminals are discussed in some detail, as they differ somewhat from the 
pattern found by Birigtta Hårdh, (fig. 9). 

The 8th necklace (armring?)(, (fig. 2, down to the left) belongs to the rare type 
of which one splendid example in gold is known from Virginia, C. Cavan, Eire, and 
another in silver from Ytlings, Gothem, Gotland, with «thin plaited rods forming 
an openwork frame around a single broader road at its centre. «(Graham -
Campbell, 1980). There is also an example in the Douglas hoard from the Isle of 
Man. As the Ytlings specimen was found with 4 neck-rings of the twisted rod type 
which are usually thought to be of Scandinavian origin, it would seem reasonable to 
suppose that this more ela bora te type may be of Scandinavian manufacture. The 
complicated technique involved in their manufacture would perhaps explain why so 
few examples are known. Stenberger maintains incidentally that the proto-type is 
to be found in India. 

Amongst the arm-rings there is one example of the Hiberno-Viking Arm-ring 
Type, isolated by Graham-Campbell1977. (Fig. 12). The Slemmedal specimen is, 
however, not pennanular. The tape ring ends have been twist ed around each other, 
as has also another arm-ring of the same type, found, on the neighbouring farm of 
Tjore. (Fig. 13). 

The 4 plantornamented, oval mounts are discussed in some detail pp! A 
provenance in or around Hedeby is suggested. The rectangular mount, by contrast 
(fig. 15), is a puzzle, since it could be maintained that it is not Scandinavian, but 
probably stems from some Frankish/Anglo-Frankish workshop and might be part 
of a book-clasp. 

The 4 arm-rings of gold, (fig. 3), come dose to the 4 arm-rings in the Vulu
hoard. The heaviest of them, weighing, 110,119 gr. has a lozenge shaped «closing» 
with incised dots, as has ane of the Vulu armrings. This arrangement is also found 
on the Virginia ring and on another arm-ring, found on Oxna, Shetland. 

The small, slender fingerring has a finely incised decoration, (fig. 20) for which 
I know of no parallels. Fingerrings made of plain bands tapering towards the ends 
are known from the Western Isles (see Graham-Campbell1980, figs. 238-39) some 
of them are pennanular in form while some are twisted together at the ends, like 
ours. 

The small golden cross, obviously used as a pendant, fig. 3, is easily paralleled 
in silver in the Birka-graves. There is also a very good parallel in a Bornholm-hoard 
from Skjeppinggaard, Rø. The distribution of these crosses would seem to point 
eastwards, but the form is «anglian», and a silver cross of the same type is known 
from one of the Kaupang graves. The filigreeornamented medallion is of a rather 
simple type and may have been made in a Scandinavian workshop. 

There can hardly be any doubt that this important hoard was mainly collected in 
vestr-viking. In this connection it is of interest to note that there are other finds in 
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the neighbourhood, which would seem to point to a more organized trade on this 
part of the Norwegian coast. 

Ref. see James Graham-Campbell 1980, Viking artefacts. A select catalogue, 
London. 1980. 

Noter 

1) Funnet har foreløpig fått nr. 81/34 i museets katalog. 
2

) B. 3700 
3) C. 2919-28. T. 299. 
4) Graham-Campbell op. cit. fig. 4 
5) c. 26387. 
6) C. 1205 og C. 24011. 
7

) c. 2929-31. 
8

) C. 26673. 
9) C. 23116. Mannsgrav (?) med skålvekt og tysk penning 983- 1002. C. 782fr-27. Mannsgrav med 2 
angelsaksiske mynter, påmontert 2 vektlodd av bly. Ca. 830-840. - Myntdateringene ved Skaare, op. 

cit. s. 144. 
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Kolbjørn Skaare 

Myntene i Slemmedal-skatten 

Den 23. juni i år (1981) fikk jeg fem mynter på mitt skrivebord. De skulle 
bestemmes og dateres. Av de fem sølvpengene var det bare en som var noenlunde 
fullstendig bevart, de fire andre var mer eller mindre fragmentariske. En var i to 
biter. Disse myntene var en del, en svært uanselig del, av en stor vikingtidsskatt. 
Fra funnstedet SlemmedaP) i nærheten av Grimstad var flere porsjoner av denne 
skatten kommet inn til Universitetets Oldsaksamling i løpet av de siste par uker. 
Arkeologer hadde vært på åstedet, der de hadde foretatt ettergraving og samtalt 
med de impliserte. Avisene hadde store oppslag, radio og fjernsyn intervjuet både 
arkeologer og historikere. 

Det var da også et meget fint funn det dreide seg om. Det var klart at dette var 
en av de største vikingtidsskatter man noen gang hadde sett fra norsk område. 
Ingredienser i skatten fikk arkeologene til å tenke på 800-årene. En slik datering 
ble også antydet til en pågående presse. Denne første fasen av en skatts funnhisto
rie, sensasjonsfasen, er gjerne både opprivende og eggende- for arkeologene og 
deres hjelpere. Inciterende er det for myntforskeren i et tilfelle som dette, når et 
funn av alt dette tunge og gedigne edelmetall- bortimot en halv kg gull og rundt to 
og en halv kg sølv- ser ut til å måtte dateres ved hjelp av seks gram gebrekkelig 
mynt. Man føler seg meningsfylt brukbar, som utøver av alle tiders nyttigste 
h j elpevitenskap. 

Vi gjenkjenner fire av myntene som arabiske dirhemer, eller kufiske dirhemer 
som de kalles etter den spesielle skrifttypen som er anvendt .i de arabiske koran
tekstene og de andre innskriftene som utgjør disse billedløse myntpregene. De 
kufiske dirhemene i nordiske funn spenner i pregningstid over vel tre hundre år, fra 
kort før år 700 til kort etter år 1000 - etter vår tidsregning, må vi for sikkerhets 
skyld legge til. At disse myntenes pregningstid er angitt etter muhammedansk 
tidsregning, er i og for seg ikke oppsiktsvekkende. Det oppsiktsvekkende er det 
kjærkomne faktum· at disse myntene har pregningsåret direkte angitt i en av 
adversomskriftene. På den fullstendig bevarte dirhemen (nr. l) leser vi i den 
innerste av de to adversomskriftene: «I Allahs navn! Denne dirhem ble slått i 
as-Sås i året 286». as-Sås er Tasjkent, nå hovedstad i sovjetrepublikken Uzbeki
stan. År 286 etter Hedsjra (Muhammeds flukt eller utvandring fra Mekka til 
Medina) tilsvarer tidsrommet 17. januar 899 til 6. januar år 900 e. Kr. Mer presis 
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enn dette - innenfor 355 dager - kan vi ikke vente å datere tilvirkningen av 
vikingtidsartefakter. 

Den neste dirhemen (2) er nesten komplett, men den har dessverre mistet sin 
aller mest vitale del- iallfall når det gjelder dens funksjon som dateringsmiddel. 
Dirhemens pregeår er ikke angitt med arabiske tall, de er skrevet fullt ut med 
arabiske tallord. På forrige mynt stod det altså ikke «i året 286», men «i året seks 
åtti to hundre». Denne dirhemen nr. 2- er brutt slik at tallordene for eneren og 
tieren er borte. Vi står altså igjen med det mer upresise «i året- nitti to hundre» 
eller 29xH. Det tilsvarer tiden mellom 5. desember 902 og 17. august 912 e. Kr. 
Epigrafi og ornamenter kunne kanskje bidra til å innsnevre dette tidspannet noe. I 
et heldig fall kunne kanskje en påvisning av stempelidentiteten med et fullstendig 
og tilfredsstillende datert eksemplar løse problemee. Men også på det bevarte, 
fragmentariske stykket har vi konkrete holdepunkter. De to nederste linjene av 
innskriften i reversfeltet inneholder navnet på kaliffen- det er regjerende abbasi
dekaliff i Bagdad - og navnet på vedkommende emir. Her er det emiren av 
samanidedynastiet som på denne tiden hersket nokså uavhengig over de sølvrike 
øst-provinser, der nettopp byer som Tasjkent og Samarkand utmerket seg som de 
mest produktive myntsteder. Vi leser her navnene til kaliffen al-Muktafi og sama
nide-emiren Ismac-il ibn Ahmad. Disse to herrer overlapper hverandre i de muham
medanske år 289-295, eller 902-907 om vi regner på kristen vis, og dette blir da 
følgelig den datering vi med sikkerhet kan gi av pregningstiden for denne dirhe
men. Enkelte epigrafiske detaljer kan tyde på at mynten er preget i det muhamme
danske år 292 ( = 904/5 e. Kr.). 

De to mindre dirhem-fragmentene (nr. 3-4) er det i første omgang litt vanske
ligere å datere utover en mer generell bestemmelse til gruppen av samanidiske 
dirhemer fra samme tid. Men her har Bengt E. Hovens spesialkunnskaper kommet 
forfatteren til god hjelp. 

Mynt nr. 3 har dateringen 29x (290--299)H = 902-912 e. Kr. Mynt nr. 4 har 
dateringen 3xxH, kombinert med avslutningen av samanidefyrsten Nasr ibn 
Ahmads (301-331H = 913/14-942/3 e. Kr.) navn. Utførelsen av ringen rundt 
reversfeltet peker med stor sannsynlighet mot as-Sås (Tasjkent) som myntsted, og 
at mynten kanskje kan være preget før 320H = 932 e. Kr. 

Så var det den femte og siste mynten. Den er brutt i to og enda mangler et 
mindre stykke. Men størrelsen og vekten av den forteller at dette er en europeisk 
penning. Innskriftene gir ingen mening uten videre. På den ene siden leser vi 
.r-4 SCJJr og '111110 ~· 1 på hver side av en figur som ikke kan tolkes som noe 
annet enn et sverd. På den andre siden av mynten leser vi i omskrift 
~11 o l~ l~ Y r--.·1. I feltet her ser vi en enkel figur, formet som et kors med tverr
treet meget høyt oppe, nesten som et antoniuskors, eller tau-kors som det også 
kalles. 

Typene eller myntbildene peker mot De britiske øyer. Beslektede mynter med 
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mer lesbare innskrifter forteller oss at myntstedet må være York. Innskriftene 
angir ingen myntherre, men nevner St. Peter som den i hvis navn myntene er slått: 
SCIPETRIMO. En innskrift som dette må oppløses, leses og utfylles slik: Sancti 
Petri maneta, «St. Peters mynt». På myntens revers kan vi finne omskrifter som 
EBORACECIV, forkortelse for Eborace civitas som vi helst kan oversette med 
«byen York». 

Funn og numismatisk forskning3
) har datert denne myntgruppen til perioden ca. 

905-920/25. St. Peter-penningene er høyst sannsynlig preget etter nedleggingen av 
den store myntskatten fra Cuerdale i Lancashire. Nær 70 prosent av de nær 7000 
myntene i dette funnet kan attribueres til den utmyntning som vikingkonger har 
foretatt, vesentlig i Northumbria. At eksemplarer av St. Peter-penningene ikke er 
kommet med i denne kjempestore skatten, må vel helst bero på det at de ennå ikke 
var kommet i sirkulasjon på den tiden Cuerdale-skatten ble nedlagt, en gang kort 
etter 899, som er sluttmyntens datering. Ca. 903, har vært foreslått som nedleg
gingsdatum, andre har rundet av oppover til ca. 9054

). 

I den andre kronologiske enden er det rimelig å trekke inn de mer og mindre 
vellykkede forsøk som høvdinger av den norske kongeætten- Ivarsætten- i Dublin 
gjorde på å sette seg fast i York. Denne politikk innledes i året 919 av en viss 
Ragnvald (Rægnald). Han etterfølges i 921 av sin frende Sigtrygg (Sihtric). Det er 
bevart mynter med Sigtryggs navn, og dette er nettopp penninger som i likhet med 
en av St. Peter-typene har et sverd som myntbilde på adversen5

). Denne typen 
gjentas forresten i York-utmyntningen en mannsalder senere. Da er det vår egen 
landflyktige Eirik Blodøks som i den andre av sine to korte perioder som konge i 
York (948 og 952-954) utgir i sitt navn (ERIC REX) penninger med sverdet på 
adversen6

). Når det gjelder overgangen fra St. Peter-penningene til Sigtrygg/ 
Sihtric-penningene, vurderer Michael Dolley det slik at det her har vært liten eller 
ingen overlapping7

). 

St. Peter-penningene, i likhet med den foregående og den etterfølgende 
utmyntningen i York/Northumbria rubriseres under «Viking Invaders», som tross 
vekslinger på topplanet synes å ha hatt makten i Y ork i store deler av perioden fra 
slutten av 800-tallet til Eirik Blodøks' fall i 954. 

St. Peter-penningene som andre deler av utmyntningen i York i 900-årene har 
mange fascinerende aspekter. Mynthistorien gjenspeiler kampen mellom northum
brisk separatisme og den voksende sentralengelske kongemakt. Her spiller viking
høvdinger og -konger sine kort mer og mindre godt. Her er nok også den sentrale 
kirkefyrsten i området, erkebispen av York10

), et virksomt element i maktkampen. 
Myntmateriale med sine billedlige symboler har ofte vært trukket inn i diskusjo
nen. Sverdet og den hammerlignende figuren har også vært diskutert. De har delvis 
vært tolket som et utslag eller iallfall en gjenklang av hedensk norrøn tro. 

Disse aspekter må vi la ligge her. Vi skal nøye oss med å fastslå at dateringen av 
denne vestlige mynten, St. Peters-penningen fra York, synes å harmonere svært så 
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godt med det vi kunne finne ut om pregningstiden for de fire kufiske dirhemene i 
Slemmedalsska tten. 

Tross sin gebrekkelige tilstand nå, må vi betegne denne York-mynten som 
relativt stempelfersk og uten bruksslitasje. Dette er et viktig moment som vil telle 
med i den diskusjon vi nå er tvunget til å føre: Hvor lenge har disse myntene vært i 
sirkulasjon før de ble gjemt vekk sammen med de andre edelmetallsakene i den lille 
berghulen utenfor det nåværende Grimstad? 

Her er det andre usikkerhetsmomenter enn de som knytter seg til disse fem 
myntenes omløpstid. Skatten kom for dagen slik det skjer med skattefunn flest: 
ved et tilfeldig funn, og ikke som følge av en sakkyndig arkeologisk utgraving. Vi 
må stille spørsmålet, som vi alltid bør stille ved funn som er gjort tilfeldig av folk 
uten arkeologisk fagkunnskap: Er dette funnet fullstendig? 

Så merkelig og forunderlig kan myntenes veier være at i tiden omkring år 900 
var dirhemene fra det fjerne Tasjkjent ganske vanlige i Norge og i Skandinavia 
ellers. Penningene utgitt av stammefrendene i York var derimot ytterst uvanlige på 
skandinavisk grunn, om vi skal dømme etter funnene. Og noe annet har vi ikke å 
dømme etter i dette tilfelle. 

Dette nyfunne eksemplaret av St. Peter-penningene fra York er hittil det eneste 
vi overhodet kjenner fra noe norsk funn. Tidligere er det fra hele Norden bare 
kjent ett eneste eksemplar. Det lå i det store danske skattefunnet fra Terslev, 
Ringsted på Sjælland11

). Den skatten som trolig ble nedgravet kort etter 945, 
inneholdt foruten umyntet sølv omkring 1750 mynter. Av disse var 36 av vestlig 
opprinnelse, 10 av dem- blant dem St. Peter-penningen- er bestemt som angel
saksiske. Resten av Terslev-skattens mynter var kufiske dirhemer. Tre fjerdeparter 
av myntmassen var fragmenter. Det er derfor det er litt vanskelig å avgjøre det 
eksakte totalantall. Av de rundt 1100 myntene som kunne klassifiseres ordentlig, 
var 98 samanide-dirhemer preget i Tasjkent i tidsrommet 892-940. Fire av disse 
dirhemene var som det hele eksemplaret i Slemmedal-skatten- preget ved dette 
myntstedet i det muhammedanske året 286, det som tilsvarer 899/900 e. Kr. 

For å få en føling med de tallrike forekomster av kufiske mynter lenger øst i 
Skandinavia, skal vi nevne et par eksempler fra Gotland. Gotland er jo i særstilling 
det nordiske område som er rikest på mynt- og skattefunn fra vikingtiden. Det 
største nordiske funn av arabiske mynter er skatten fra Stora Velinge, Buttle 
socken, Gotland. Denne skatten finnes nå nypublisert i andre bindet av det stort 
anlagte korpusverk over de svenske myntfunnene fra vikingtiden12

). Skatten fra 
Stor a Velinge, med sine 2685 mynter, inneholdt hele 142 samanide-dirhemer 
preget i Tasjkjent- derav 13 dirhemer i pregåret 286 H bare i syttenårsperioden 
894-911, altså et tidsrom som i lengde omtrent tilsvarer den tiden da St. Peter
penningene ble utgitt i York. S.istnevnte år, altså 910/11, var også dateringen for 
sluttmynten i dette kjempefunnet. Nedgravningen av skatten som vel med ganske 
stor sikkerhet kan sies å ha skjedd kort tid etter, kan vel da kanskje ha vært i 
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tidligste laget for de nevnte York-penningene. Men nå er det slik at heller ingen av 
de mange senere så rike Gotland-skattene inneholder noe eksemplar av St. Peter
penningene fra York. På denne samme gården, Stora Velinge i Buttle socken, er 
det forresten funnet en annen stor myntskatt13

). Dens 932 mynter er også utelukk
ende kufiske dirhemer. Sluttmynten ble preget 955/6 e. Kr. Det var 120 dirhemer 
preget i Tasjkent for emirene Ismacil ibn Ahmad og Ahmad ibn Ismacil, eller med 
andre ord den tyve års tid som ligger mellom 893/4 og 913/14. Men som vi har hørt, 
det var ingen innslag av vikingmynt fra York. 

Går vi så til det største norske funn av kufiske mynter, skatten fra Grimestad, 
Stokke i Vestfold, teller den riktignok bare 77 dirhemer- etter det vi kjenner tiP4

). 

Men hele 27 av dem, altså litt over tredjedelen, er preget i Tasjkent i årene 
894-921. Men altså heller ikke her er det noe spor av St. Peter-penningen fra York. 
Denne skatten fra Grimestad inneholdt også godt og vel halvannen kg umyntet 
sølv, til dels ringer i samme utforming og med de samme vektstørrelser som ringer i 
Slemmedal-skatten. Grimestadskatten ble nedgravet en gang etter 12. mai 921. 
Den kunne altså godt ha oppfanget en og annen St. Peter-penning om disse på den 
tiden hadde vært vanlige penger i velstående vikingmiljø vest for Oslofjorden. 

Det kan være metodisk interessant å kaste et blikk på Grimestadskattens 
funnhistorie. Det var bare en del av myntene, 54 dirhemer som kom inn til 
Universitetets Myntkabinett i 1936, det året skatten kom for dagen ved jordarbeide 
på forsommeren. I 1954 kom det 21 dirhemer i tillegg, med en noe uklar angivelse 
om at disse myntene var funnet ved gravning på samme sted et år eller to etter at 
første porsjon- og alle de andre sølvsakene- var kommet for dagen. Senere har vi 
fått kjennskap til ytterligere to dirhemer som i mellomtiden var kommet på private 
hender. Det kan være instruktivt å sammenligne de to porsjoner dirhemer, de 
opprinnelig 54 og den senere «etterhøst» 15

). 

Ab baside-dirhemer16
) 

Samanide-dirhemer17
) 

Pregningsår eldste mynt 
Pregningsår yngste mynt 

Innkommet 1936 
Antall % 

11 21 
42 79 

54 

796/7 
921/2 

100 

Innkommet 1954-
Antall % 

12 15 
65 85 

77 

796/7 
92112 

100 

Vi ser at den første porsjonen, som utgjør 70% av det senere totalantall, har 
samme tidsspannet - og dermed samme sluttmynt - som vi har nå, etter at 
tilveksten av de 23 dirhemene er kommet til. Også den indre fordeling på dynastier 
er i det store og hele forblitt den samme, selv om vi kan notere en prosentvis 
økning på samanide-gruppen som jo også i utgangspunktet er den klart største. 
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Etter det vi nå har sett, kunne vi godt tenke oss at Slemmedal-skatten hadde 
inneholdt flere mynter, og da flere kufiske dirhemer. Når vi nå skal datere denne 
nye, store og viktige norske vikingtidsskatten ut fra disse få myntene, må det derfor 
bli med forbehold. Med utgangspunkt i sluttmyntens - St. Peter-penningens preg
ningstid- må nedleggingen av Slemmedal-skatten ha skjedd etter ca. 915/20. Med 
støtte i denne penningens velbevarte utseende kunne vi med en skjønnsmessig 
avrunding oppover kanskje si ca. 925. 

Den første er nå den vanlige måten å myntdatere funn på, mens den andre var 
mer vanlig tidligere. I sitt store verk om de gotlandske vikingtidsskattene18

), 

katalogbindet kom i 1947 - har Mårten Stenberger en slik avrundet omtrent
datering for skattene som inneholder mynter. Det samme benyttet den engelske 
numismatiker J. D. A. Thompson i sin oversikt over britiske myntskatter 600 -
150019

). Ved jevnføring kan vi iaktta at Stenberger regner rundeligere enn Thomp
son. Dette er jo ikke så underlig i og for seg. Gotlandsskattene består jo så å si 
utelukkende av utenlandmynt, mens sluttmyntene i britiske middelalderfunn som 
regel skriver seg fra den innenlandske utmyntning. 

Faren ved avrundingsdateringer kan være at funnene kan komme til å gruppere 
seg om visse årstall, uten at det er full dekning for det i materialet. Dermed kan 
man til en viss grad få en skjev oppfatning av funnene, som igjen gir et galt 
utgangspunkt for et forsøk på økonomiske og historiske tolkninger. For at utgangs
punktet skal bli rettest mulig, må skattefunn med mynt ha vært underlagt en 
up-to-date behandling av numismatisk ekspertise. 

Disse forhold skulle komme klart frem om vi tar for oss et mer og mindre 
tilfeldig utvalg gotlandske skatte funn, 19 stykker. Vi sammenligner Mårten Sten
bergers avrundede dateringer fra 1947 med den tyske numismatiker Gert Hatz' 
dateringer etter sluttmynten som vi kan hente fra hans store monografi publisert i 
197420

). 

Nedleggingstid 
Stenberger nr./ Antall ifølge Yngste mynt 
Hatz nr. Funnsted mynter Sten berger ifølge Hatz 

213/13 Mårtens, Grotlingbo s. 114 c. 1000 973 
34/32 Folhagen, Bjorke s. 1,215 c. 1000 991 

562/73 Kvarna, Vamlingbo s. 1,001 c. 1000 994 
440/80 Talings, Rute s. 46+x c. 1000 995 
413/91 Ytlings, Othem s. 603 c. 1000 999 

4/95 Larsarve, Alskog s. 218 c. 1000 999 
341/100 Lilla Haltarve, Lokrume s. 89 c. 1000 1000 
149/108 Hallsarve, Fardhem s. 466 c. 1000 1002 
478/130 Kallsgårds, Stenkumla s. 481 c. 1000 1011 
32/104 Digeråkra, Barlingbo s. 1,326 1020--30 1003 
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1 

2 

3 

4 

5 
Myntene i Slemmedal-skatten. 
The coins in the Slemmedal hoard. 

38 



415/160 Osterby, Othem s. 203 «Um die Mitte 
der ersten Halfte 

des 11. Jh.» 1024 
202/170 Bolske, Grotlingbo s. 366 c. 1025 1027 
68/168 Anges, Burs s. 375 c. 1025 1035 
27/209 Myrande, Atlingbo s. 1,620 c. 1025 1036 

417/198 K viende, Othem s. 518 c. 1050 1035 
438/175 Lilla Valla, Rute s. 618 c. 1050 1042 
394/256 Pilgårds, N ar s. 680 c. 1050 1046 
504/286 Stora Bjars, Stenkyrka s. 843 c. 1050 1051 
463/300 Stora Varbos, Sanda s. 363 c. 1050 1056 

Stenbergers dateringer kan gi oss følelsen av å stå overfor funnkonsentrasjoner 
omkring henholdsvis år 1000, år 1025 og år 1050. Hatz' dateringer, som grunner seg 
på den intensive nyinventering og fullstendige bestemmelse av det svenske viking
tidsmaterialet, gir oss et bilde som er anderledes. Her, med de ferskeste date
ringene som utgangspunkt, aner det oss at det har foregått en kontinuerlig depo
nering av skatter på Gotland i 1000-årene. Disse dateringene synes å svekke den 
oppfatning som tidligere var ganske utbredt, nemlig at årsakene til nedleggelse av 
skattefunn i første rekke var krig og ufred. Det hendte sogar at man daterte 
funnene etter de ufredsår og de krigerske episoder som historien- kanskje noe 
tilfeldig- kunne fortelle om. 

Konklusjonen på disse linjer må bli at det lille antall mynter vi har fra Slemme
dal-skatten, sier oss at skatten ble gjemt vekk en gang etter ca. 915/20. Dateringen 
av de østlige og den ene vestlige mynten i funnet synes å harmonere ganske godt. 
Den sjeldne St. Peter-penningen fra York viser med sitt utseende, en så godt som 
usirkulert konserveringsgrad, at den- med skatten for øvrig- kom i jorden ikke så 
særlig lenge etter at den ble preget. Skattens nedleggingstid skulle da kanskje 
komme innenfor første fjerdedel av 900-tallef21

). 

Summa ry 

The 1981 Slemmedal hoard, among its large quantities of non-monetary gold and 
silver, seems, from what was delivered to the museum, to have contained five coins 
only. These tiny pieces, in their present condition, only one of them being fairly 
complete (no 1), nevertheless play an important part when it comes to the dating of 
the hoard and its disposition. These were the coins: 
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Kufic dirhems 
l. Samanid dirhem. Ismacil ibn Ahmad. Tashkent 286H=899/900 A. D. (1.307 

grammes), now very worn, from corrosion and cleaning? 
2. Samanid dirhem. Ismacil ibn Ahmad (with the Kalifee al-Muktafi). Tashkent 

29x (290-295) H=902-907 A. D., probably 292 H = 904/5 A. D. (2.417 
grammes), fragment: c. 5/6, broken. 

3. Samanid dirhem. 29x H = 902-912 A. D. (0.730 grammes), fragment: c. 114, 
partly cut. 

4. Samanid dirhem. Nasr ibn Ahmad. Tashkent (?) 3xx (300-331) H = 914-943 A. 
D., perhaps struck before 320 H = 932 A.D. (0.841 grammes), fragment: c. 114 
partly cut. 

Anglo-Saxon penny 
5. Viking Invaders in York. Penny struck in the name of «St. Peter», c. 915/20. 

(0.832 grammes), broken, this coin is said to have been complete when found, 
now a small piece is missing. 

It seems to appear, from these dates, that this hoard was deposited after c. 915/20, 
to use the latest coin as the terminus post quem. This method of dating is now the 
most usual, preferred to the older way of giving an approximate date by estimating 
upwards from the latest coin, e.g. c. 925, which could perhaps have been a 
reasonable date in this case, judging from the nearly uncirculated state of preserva
tion of the Y ork penny. These two ways of da ting are applied on a selected sample 
of Gotland Viking-Age hoards as shown in the table on page 37 and 39. 

The St. Peter pence of York are extremely rare in Scandinavian Viking-Age 
fin ds, one specimen in the large Danish hoard of Terslev, Ringsted, Zealand (c. 
1750 coins altogether, mostly Kufic dir hems) and a fragmentary piece in the 
Jyndevad hoard, Southern Jutland, are the only two known up to this date. As the 
Slemmedal hoard was found quite by chance, and not as a result of systematic 
excavations, one has to put the question if it is complete, if all the coins which 
originally may have been with the hoard have come to light, and to the museum. 
That even an incomplete coin find may be representative with regard to coin 
groups and dating, is shown by the example of the Norwegian Grimestad hoard, 
Stokke, Vestfold, see table page 36. This hoard contains the largest number of 
Kufic dirhems known from a single Norwegian find, 77 dirhems. But already after 
the first portion of 54 dirhems- or 70 percent of the total number- was handed in, 
one had at hand a representative outline of the contents of the hoard, and the same 
range of da ting- of the earliest and latest coins - given later by the total num ber of 
77 dirhems. 
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Noter 
') Funnstedet er Slemmedal av Lia (gnr. 5, bnr. 80), Landvik sogn, Hommedal prestegjeld i Grimstad 
kommune, Aust-Agder. Det vises til Charlotte Blindheims artikkel annet sted i denne årbok (s. 5-31). 
Runeinnskriftene på et par av de andre gjenstandene behandles særskilt av Aslak Liestøl. (s. 44-48). 

2) Forfatteren er kjent med at nettopp denne gruppen dirhemer, de som er utgitt av samanide-fyrsten 
Isma cil ibn Ahmad (892-907 e.Kr.) og som er blant dem som forekommer hyppigst i svenske og andre 
nordiske vikingtidsfunn, for tiden er gjenstand for inngående stempelstudier. Disse drives av antikvarie 
Gert Rispling og skjer i forbindelse med det store prosjektet i Stockholm som omfatter alle svenske 
funn av mynt fra vikingtiden. Opplyst av professor Brita Malmer på nordisk forskerkurs i numismatikk 
på Lysebu, Oslo, august 1981. 

Antikvarie Bengt E. Hoven, Stockholm, har vært så vennlig - på grunnlag av fotografier - å 
bekrefte, korrigere og supplere forfatterens preliminære bestemmelse av de kufiske dirhemene i 
Slemmedalsskatten. For dette bringer jeg ham min beste takk. 

3
) Det viktigste arbeidet når det gjelder kronologien for disse St. Peter-penningene, er R. H. M. 

Dolley. An unpublished Irish hoard of 'St. Peter' pence. Numismatic Chronicle, sixth series vol. XVII, 
1957, 123-132, Plate XVI. Se også note 21. 

Det bevarte materialet av St. Peter-penninger er delvis publisert museumsvis. Først og fremst 
gjelder det samlingen i British Museum. Museets katalog som inneholder daværende bestand, utkom i 
1887: A catalogue of English coins in the British Museum, Anglo-Saxon series, vol. I, utarbeidet av C. 
F. Keary. For tiden er under utgivelse et omfattende korpusverk over mynter fra De britiske øyer: 
Sylloge of Coins of the British Isles (SCBI). Det foreligger alt en rekke bind fra britiske offentlige 
samlinger. De angelsaksiske myntene i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet, Køben
havn, er også publisert i denne serien, ved Georg Galster: Sylloge of Coins of the British Isles, Royal 
Collection of Coins and Medals, National Museum, Copenhagen I-VI (1964/1972). 

4) For Cuerdale-funnet, se Thompson, 39 nr. 112, med anført litteratur. Senere er det kommet en 
spesialstudie av de northumbriske vikingmyntene i funnet: C. S. S. Lyon og B. H. I. H. Stewart. The 
Northumbrian Viking coins in the Cuerdale Hoard. Anglo-Saxon Coins. Studies presented to F. M. 
Stenton on the occasion of his 80th birthday 17 May 1960. Edited byR. H. M. Dolley. London 1960, 
96-121. 

For dateringen se også Dolley 1957, 129. 

5) SCBI, Copenhagen I nr. 627. Jfr. R. H. M. Dolley. The Post Brunanburh Viking coinage of York 
with some remarks on the Viking coinages which preceded the same. Nordisk Numismatisk Årsskrift 
(NNÅ) 1957/58, 13-88, 40-43. 

6) Dolley 1957/58, 59-60, 79. 

7
) Dolley 1957, 130. 

8
) Dolley 1957. 

9
) Jfr. SCBI, Copenhagen I, tekst mot Plate XX. 

10) Jfr. K. Skaare. Angelsaksiske mynter i britisk mynthistorie og i norske vikingtidsfunn. Viking 1962, 
81-122, 90. 
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11
) I Myntkabinettets samling har vi fra før en St. Peter-penning. Den er av typen med sverd og 

Torshammer. Eksemplaret, som veier 1,32 g, er stempelidentisk med SCBI Copenhagen I nr. 590. St. 
Peter-penningen kom til Myntkabinettet med professor Bredo Morgenstiernes store myntsamling etter 
hans død i 1930. Sammen med mynten ligger en gammel etikett der det står skrevet med Bredo 
Morgenstiernes skrift. «Vikingemynt (St. Peters Mynt) fra York (før 950). Kjøbt 1913 hos Spink for 
3f». I mai-nummeret 1913 av Londonfirmaet Spink & Son's månedlige Numismatic Circular (vol. XXI, 
part 5, 376 nr. 5022) ble denne mynten beskrevet og utbudt til salg. Viktigst for oss her er at dens 
ikke-norske proveniens kan fastslås. 

K. Friis Johansen. Sølvskatten fra Terslev. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie (Aarbø
ger) 1912, 189-263. P. Hauberg og J. Østrup. Terslev-Fundets Mønter. Aarbøger 1914, 63-75. R. 
Skovmand. De danske skattefund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. 
Aarbøger 1942, 111-113 nr. 45. SCBI, Copenhagen I, 26 nr. 7. 

12) Corpus nummorum saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt (CNS) 1:2 Lund 1977, 226-299, nr. 
38. Tidligere publisert av Ulla Welin: U. S. L. Welin. Ein grosser Fund arabischer Miinzen aus Stora 
Velinge, Gotland. NNÅ 1941, 74-121. 

13) CNS 1:2, 300-333, nr. 39. 

14) Universitetets oldsaksamlings årbok 1935/36, 268-73 nr. 26387 a-hh. H. Holst. De kufiske mynter i 
sølvfunnet fra Grimestad i Stokke, Vestfold. NNÅ 1936, 42-52. H. Holst og K. Skaare. Nye bidrag og 
nye funnstykker til Grimestadskattens mynter. NNÅ 1954, 58-62. K. Skaare. Coins and coinage in 
Viking-Age Norway. Oslo-Bergen-Tromsø 1976, 138 nr. 43. 

15) Etter en mer detaljert tabell hos Skaare 1976, 20 Table 6. 

16) Inklusive en samtidig imitasjon som kom inn med første porsjon i 1936. 

17) Inklusive seks samtidige imitasjoner, fem av dem kom inn med den opprinnelige porsjon 1936, en 
kom inn i 1954. 

18) M. Stenberger. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. I Text. Stockholm 1958. II Fundbe
schreibung und Tafeln. Stockholm 1947. 

19) J. D. A. Thompson. Inventory of British coin hoards A. D. 600-1500. Royal Numismatic Society 
Special Publications no. l. Oxford 1956. 

20) G. Hatz. Handel und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schweden in der spaten 
Wikingerzeit. Lund 1974. Jfr. Skaare 1976, 21 Table 8. 

21 ) Det kan være hensiktsmessig med en numismatisk fortegnelse over de fem myntene i Slemmedals
funnet. 
Kufiske dirhemer 
l. Samanidene. Ismac-il ibn Ahmad. as-Sas. (Tasjkent). Dirhem preget år 286 H = 899/900 

(1.307 g), gjennombrutt og sterkt medtatt- av korrosjon og rensing? 
2. Samanidene, Ismac-il ibn Ahmad (med kaliffen al-Muktafi's navn). as-Sas (Tasjkent) 

Dirhem preget 29x (290-295) H = 902-907 e.Kr. Epigrafien taler med en viss sannsynlig
het for pregeåret 292 H = 904/5 e. Kr. (2,417 g), et stykke, ca. 1/6, brutt av. 

3. Samanidene. Dirhem preget 29 x (290-299) H = 902-912 e. Kr. (0,730 g), fragment, 
delvis skåret til. 

4. Samanidene. Nasr ibn Ahmad. as-Sas (Tasjkent)? Dirhem preget 3 XX (300-331) H = 
913-943 e.Kr., kanskje preget før 320 H = 932 e.Kr. (0,841 g), fragment, delvis skåret 
til. 
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Angelsaksisk penning 
5. Vikinger i York. Penning preget i St. Peters navn ca. 915/20. (0.832 g), brutt i to. Mynten 

skal ha vært fullstendig da den ble funnet, nå mangler et mindre stykke. 

Etter at. dette var gått i trykken, er det publisert en artikkel med tilknytning til emnet: K. Bendixen. Ny 
St.Peters-mønt fra Vikingetidens York. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1982, 2-6. Denne 
nye mynten er intet funn, men et innkjøp til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København. Men 
Kirsten Bendixen nevner her et fragment av en St.Peter-penning uten sverd (nå bortkommet) som i 
1863 ble funnet med sølvskatten fra Jyndevad (Burkal sogn, Slogs herred) i Sønderjylland. Dermed blir 
Slemmedalsmynten det tredje eksemplaret av St.Peter-penningene som er kjent fra nordiske funn. 
Bendixen slutter seg til den datering som Marion Archibald på grunnlag av skriftlige kilder har fremsatt 
(Coins and Currency, i J. Graham-Campbell. Viking Artefacts. A Select Ca tal og. British Museum 1980, 
103-122, 105-108). Den varianten som Slemmedalsmynten tilhører, er etter denne kronologien datert 
til ca. 918. 
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Aslak Liestøl: 

Runene i Slemmedal-skatten 

Runene står på baksida av to av dei reimbeslaga av sølv som seinare er omgjorde til 
hengesmykke. Innskriftene er stutte, den lengste på berre åtte (ni?) runer. Alle 
runene er tydelege, skorne med ein kvass knivsodd og vel bevarte. 

På det største beslaget er det to innskrifter. Dei står nær kanten av kvar si 
langside med basis mot kanten, slik at dei står opp ned i tilhøve til einannan. Båe 
har ein rammestrek over som alle runene går ut ifrå. Eit par av stavane kryssar lina 
så vidt. Den lengste skallesast slik (fig. 1): 

purfripr 

Det siste teiknet kan lesast som ein tydeleg u, med utgangspunktet for sidesta
ven like langt nede som belgen på rune nr. 7. Dette teiknet kjem heilt inntil den 
mindre klinkplata og det er grunn til å tru at det ikkje er rune, men ein avslut
ningsstrek ned frå enden av den øvre rammestreken. 

Fig. l. 
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Denne innskrifta, som dei to andre, innheld berre eit personnamn i nominativ. 
Det mest nærliggjande her er å lesa dette som eit namn vi no kjenner i form Turid. 
I skriftelege kjelder frå mellomalderen er namnet nokså vanleg og skrivemåtane 
der svarer stor sett til det normaliserte PUrfOr. Den til no eldste forma på norsk 
område finst på ein runestein frå den gamle brustaden ved Eik i Sogndal, Roga
land. Her beiter det: saksi kirpikous/pakafirir salomoporsinar/pourripi brupisa, 
«Sakse gjorde denne brua for at Gud som løn skulle hjelpe sjela til mor hans, 
Turid» (Liestøl: Innskrifta på Eiksteinen, Stavanger Museums Årbok 1972 s. 
69-76). 

Skrivemåten av namnet til mora, med ou for vokalen i første leden som i 
moupor- m6oor (m6our), reflekterer vel ein uttale som i gammalnorsk normal
rettskriving ville hatt forma P6rrf0i. Dei tor-runene står ikkje for lang konsonant, 
men syner at ristaren oppfatta namnet som samansett, slik at den eien r-en høyrde 
til første leden medan den andre byrja den siste leden. Nokre hundre år seinare har 
dei to r-ane runni saman til ein. Namnegranskarar har rekna med at Turid er 
samansett av gudenamnet P6rr og ei avleiing av adjektivet friOr, «vakker, ven». 
Grunnforma P6rfri0r reknar ein med er skapt ein gong i vikingtida då guden Tor 
var særleg populær. Skrivemåten purfripr i vår innskrift kan godt stå for ein uttale 
med o. Innskrifta er eldre enn den brua Sakse bygde i Sokndal, frå ei tid då dei 
ikkje hadde noko eiga rune for o, men nytta u-rune i staden. 

Det er ein liten hake ved denne tolkinga. Skrivemåten purfripr kan like gjerne 
stå for P6rfrior, med stutt i eller ei andre leden. I så fall vil vi ha eit mannsnamn 
framfor oss, men denne gongen er gudenamnet samansett med substantivet frior 
«fred; kjærleik; venskap». 

P6rfri0r P6rfreor blir rekna som grunnforma for det mykje samandregne P6ror, 
vårt vanlege Tor. Båe namna, kvinnenamnet og mannsnamnet, finst i den usaman
sette forma i svenske runeinnskrifter frå sein vikingtid. Det er vanskeleg å velje 
mellom desse to alternative, men kanskje det siste, mannsnamnet, likevel er det 
mest sannsynlege. Dette skal vi drøfte nærare i samband med det andre namnet på 
same beslaget. 

Den stuttare innskrifta er på berre fire runer (fig. 2): 

pur a 

som utan tvil står for kvinnenamnet Pora. Dette var opphavleg eit kjælenamn for 
samansette namn med P6r- (t.d. PorbjQrg, Porny- vårt Tone, P6rhildr osv.). Alt i 
vikingtid kan det likevel ha vori brukt som eigentleg personnamn. Fleire av dei 
kvinnene som kom til Island i landnåmstida, heitte 1>6ra, etter det Landnåmabok 
fortel. I vår innskrift kunne for så vidt I>6ra vera kjælenamn for P6rfrior, men det 
er vel vanskeleg å tenkje seg ein grunn for å skrive dei to namnefm:mene opp på 
same sølvsmykket. Derimot er det ikkje uventa om eit mannsnamn og eit kvinne-
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Fig. 2. 

namn vart sette saman. Den typen innskrifter har vori populære til alle tider og 
kunne høvet. d. på eit gildt sølvsmykke som vart gitt i gåve, kanskje som pant på 
ein lovnad eller ein avtale mellom to, mann og kvinne. Men når det så kjem enno 
eit namn til, kan ein like vel undrast om det er slik. Rett nok står det på eit anna 
beslag, men det har sikkert høyrt til same smykket. 

Desse runene er noko kraftigare skorne inn enn dei på det førre beslaget. Dei 
står med toppen ut mot kanten og basis mot ein rammestrek. Nedre del av runene 
er noko skadd av proberingsriss som er utført etter at funnet var tatt opp, men før 
det kom til museet. 

Det tredje namnet ser slik ut (fig. 3): 

slu pi 

som må stå for Sl6oi, eit mannsnamn som opphavleg var eit tilnamn. I Sverige har 
det vori brukeleg, om ikkje vanleg, som mannsnamn i alle fall frå 1000-talet 
(Sveriges Runinnskrifter Ill s. 139). På norrønt område finn vi det i mellomalderen 
framleis brukt som tilnamn. Eit nytt døme kom fram på Bryggen i Bergen der eit 
brotstykke av ei runeinnskrift nemner ein Hallvaror sl6oi (B 324). Tilnamnet 
tykkjest ikkje ha hatt noka spesielt positiv tydning, men dette er eit trekk det deler 
med mange andre tilnamn i gammal tid. Substantivet sl6oi (m) er nærskylt sloa (f) 
som tydde «veg etter sleping, eit sport. d. i gras eller dogg». Særleg var sl6oi brukt 
om (bjørke-)ris som ein drog etter seg for å jamne til gjødsel som var spreidd på 
åkeren, eller til å dra saman høy på, særleg i utforbakke i brattlende. Slik blir 
ordet, i forma slae, framleis brukt i skandinaviske dialektar. Attåt dette er det i 
noverande bruk ei overført tyding: «ein lang, doven person; ein som ikkje duger til 
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Fig. 3. 

noko, ein døgenikt». Avleiinga og samanlikninga er klår, det gjeld noko tregt som 
ein må dra etter seg. Om det er denne tydingsnyansen tilnamnet har hatt, veit vi 
ikkje. Endå meir usikkert er det om Sl6oi som mannsnamn til vanleg har gitt slike 
assosiasjon ar. 

Innskriftene er norrøne, d. v. s. skrivne av ein som tala norrønt mål, anten ein 
nordmann eller ein ifrå dei norskætta nybygdene vest om havet. Dette ser vi av 
bruken av r-runa i nominativsendinga i purfripr. Ein svenske ville ha brukaR-runa 

1 eller .øk , avdi språket hans enno skilde mellom dei to r-lydane. Ein dane ville 
kanskje skrive som i vår innskrift, for i det målet var dei to lydane blitt like når dei 
kom straks etter konsonantar som vart uttala med tungespissen mot tennene 
( dentalar). På den andre sida er det lite truleg at ein dane ville ha nytta slike runer 
som dei vi finn i dei andre to namna. Det gjelds-runa l og a-runa ~ ; ein dane 
ville nok ha valt formene ~ ' og .f- . 

Runeformene eller bruken av dei, kan ikkje hjelpe til med dateringa av funnet 
eller smykka. Nærare enn til vikingtid, men helst noko før tusenårsskiftet, kan 
ikkje dei plasserast. Den opphavlege namneforma purfripr, anten ho no står for 
P6rfrior - PUriOr - Turid eller P6rfrior - P6ror - Tor, vil derimq! .kanskje peike 
mot den eldre delen av vikingtida. Tida fram imot 900 ville høve bra. 

Det er sjølsagt urimeleg å vente noko av ei nærare gransking av gamle kjelder 
som nemner personar med same namna som de i vi finn her. Til det er materialet 
for magert og usikkert og namna dessutan etter måten for vanlege. Vi lyt nøye oss 
med å konstatere at namna finst, så kan kvar og ein spekulere vid are på korleis det 
kan ha gått til at to karar og eitt kvende har fått namna sine sette på same smykket. 
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Summa ry 

Three separate inscriptions are found on two of the silver mounts. They contain 
merely three separate personal names. 

The longest one is read l:mrfripr which may be interpreted as the original form 
of either the woman's name PUrior or the man's name P6ror, depending on 
whether the second vowel was long or short: P6rfrior or P6rfrior. 

The second inscription on the same mount is read pura, Pora, a woman's name 
originally a pet name used for compound names with P6r-, like Porbjqrg, P6rhildr 
or P6rfrior. 

On another mount the runes slupi must be interpreted as Sl6oi, known as a 
personal name in Swedish inscriptions of the eleventh century and as a nickname in 
later Norse sources. 
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Anne Stine Ingstad 

Osebergdronningen - hvem var hun? 

I løpet av de årene jeg har arbeidet med publikasjonen av de såkalte «brukstek
stilene» i Osebergfunnet, har jeg gjort meg mange tanker om hvem hun kan ha 
vært, den kvinnen som for mere enn tusen år siden fikk en slik fyrstelig begravelse i 
Oseberghaugen i Slagendalen i Vestfold. 

På bakgrunn av de tekstiler som sansynligvis skriver seg fra hennes drakt, og de 
forsøk på rekonstruksjoner jeg på grunnlag av analyser har gjort av den, er det 
fristende påny å ta opp spørsmålet om hvilken sosial status hun har hatt og hvem 
hun kan ha vært. 

Fig. l. Skibet i haugen med gravkammeret midt i billedet. 
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Av professor Schreiners anatomiske undersøkelser av skjellettdelene i funnet, 
går det frem at minst to kvinner må ha ligget i skibets gravkammer. Den ene må 
ved sin død ha vært mellem 30 og 40 år gammel, den andre noe eldre- antakelig 
mellem 50 og 70 år. 

Det har fra tid til annen vært gjort forsøk på å finne frem til hvilken av de to 
kvinnene som har vært den til hvis ære hele denne fyrstelige begravelsen har funnet 
sted. Det synes imidlertid ikke å være noe sikkert grunnlag i materialet for å peke 
ut hverken den ene eller den andre som «dronningen»; men at den ene virkelig har 
vært dronning har vi grunn til å tro. Alene den praktfulle begravelsen hun ha fått 
tyder på det, og Haakon Shetelig understreker at slike mektige gravminner som 
Oseberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene neppe kan tilskrives lokale 
småkonger i Vestfold. 

Etter min oppfatning tyder også den drakt hun har vært iført på at hun har 
rangert aller øverst på den sosiale rangstige, uten at jeg her kan ta opp spørsmålet 
om hvorledes den har sett ut- det vil bli gjort i IV. bind av Osebergverket når det 
en gang kommer. Jeg vil her bare nevne at alle de forskjellige plagg den har bestått 
av har vært røde, og alle stoffene av fineste kvalitet. 

Rødt var i oldtiden en kostbar farge, og røde klær var av den grunn forbeholdt 
de rikeste og mest fremstående i samfunnet. Fra og med Augustus' tid bar de 
romerske feltherrer en rød kappe som tegn på sin verdighet - den ble kalt paluda
mentum. 

Meget tidlig ble røde klær brukt fortrinnsvis av kongelige personer. Det har 
vært den vanlige fargen i kroningsskrudene, og fra litterære kilder vet vi at kongene 
av Merciens kroningskapper alltid var røde. Røde var også de stoffer som Ludvig 
den fromme forærte paven under hans besøk ved det frankiske hoff i 816. Av 
purpurfarget bommullsstoff var kjolen som Karl den stores gemalinne bar under de 
store festlighetene i Aachen i anledning seieren over avarerne i året 796. Keiser
inne Theodora er også iført en vakker rød kappe på mosaikken fra St. Vitale i 
Ravenna. 
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I Edda-diktet «Det andre Gudrun-kvadet» heter det: 

Valdar danske 
og Jarislev 
Øymod også 
og Jariskar; 
inn kom de der 
kledd som fyrster, 

langskjeggs karer 
med røde kapper 
stutte brynjer, 
støpte hjelmer, 
sverd i beltet 
og med brune lokker. 

(L. Holm-Olsens overs.) 



Her går det tydelig frem at langskjeggs (Atles) sendemenn var kledd som 
fyrster i røde kapper. Selvom dette Gudrun-kvadet først er skrevet ned flere 
århundrer etter at det fikk sin muntlige form, er de forhold som omtales her så 
sterkt pointert nettopp for å gi uttrykk for at de var kongelige sendemenn. Det er 
derfor grunn til å tro at diktet gjenspeiler faktiske forhold. 

Vi kan naturligvis ikke se bort fra at også andre fremstående personer kan ha 
kledt seg i røde klær, men jeg finner det i så tilfelle påfallende at rød farge ikke er 
konstatert på noen av de fine tekstilene fra den norske vikingtids markedsplassen 
Kaupang, eller på noen av tekstilene fra de rike gravene på Vestlandet fra vikingti
den. De røde tekstilene i Osebergfunnet skiller seg derfor ut fra andre samtidige 
norske funn og bestyrker etter min oppfatning at den ene av kvinnene i skibet har 
vært dronning. 

I 1918 fremsatte A. W. Brøgger den teori at den overdådige begravelsen ved 
Oseberg gård i Slagen må ha vært til ære for dronning Åsa, Halvdan Svartes mor. 
På bakgrunn av professor Guldbergs undersøkelser av skjelettrestene i funnet kom 
han frem til det resultat at det måtte være den eldste av kvinnene som var identisk 
med henne. 

Senere har professor Schreiner foretatt nye anatomiske undersøkelser av knok
kelmaterialet, og på grunnlag av disse kommet til den konklusjon at det måtte være 
den yngste av kvinnene som hadde vært dronningen. Han påpekte at hennes tenner 
viste slitasje etter langvarig bruk av tannpirker, og dette tydet etter hans oppfat
ning på en «sedenes forfinelse» som neppe kunne forutsettes uten hos en sosialt 
høytstående kvinne. Han fremhevet videre at det faktum at de lange ekstremitets
knoklene manglet på dette individet kunne tyde på at det hadde sittet verdifulle 
smykker der, og at hele legemsdelen av den grunn kunne tenkes fjernet. 

Professor Schreiners synspunkter har siden vært almindelig akseptert, men 
myten om at det var dronning Åsa som lå begravet i skibet, har til denne dag holdt 
seg levende. 

Den vesentlige årsaken til denne antakelsen var at Oluf Rygh, alt lenge før 
funnet kom for dagen, forklarte gårdsnavnet Oseberg som 6suberg, sammensatt 
med genitiv av kvinnenavnet Åsa. I et senere arbeid har imidlertid Rygh gått fra 
denne forklaringen av navnet, idet han pekte på at gårdsnavn som begynner med 
Os- eller Ose- også kunne være sammensatt med Oss- som betyr: elvemunning. 

Denne forklaringen av navnet har A. Kjær tatt avstand fra, idet han peker på at 
Oseberg ikke ligger ved et os men ved en liten elv. Kjær synes nærmest å slutte seg 
til Sophus Bugges forklaring som går ut på at Osebergnavnet inneholder genitiv 
flertall av æsir. Han understreker det faktum at de nærliggende gårdene har navn 
som er sammensatt med gudenavn, som for eksempel Basberg (Baldrsberg), Has
sum (Haosheimr) og Horgen (Horgin). 

Denne forklaring av navnet har siden Gutorm Gjessing sluttet seg til. Han 
fremsatte i 1953 den interessante teori at Oseberg-dronningen, enten hun har vært 
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dronning eller ei, etter hans oppfatning har vært hofgyoja for en Frøy-dyrkelse i et 
gammelt kultsentrum i Slagen. Han pointerer det sterke religionshistoriske aspekt i 
Osebergfunnet, og mener at det rike gravgodset, blandt annet de store heste- og 
andre dyreofrene, vognen og dyrehodestolpene med rangler og kroker, neppe kan 
forklares bare som gravgaver. Han peker da på at med gården Bø som sentrum 
ligger en rekke gårder hvis navn tyder på at flere guder har vært dyrket der, som 
nevnt ovenfor. 

Videre fremhever Gjessing at guden Frøy, som sto for all vekst i naturen, var 
den eneste av gudene som hadde en prestinne til å forestå kulten, og Frøy var den 
eneste gudeskikkelse vi kjenner til hvis kult det har hørt en vogn. 

Haakon Shetelig fremholder i sin studie av Osebergfunnets ornamentikk at den 
vogn som ble funnet i skibet neppe kan ha vært bestemt for annet formål enn som 
kultvogn. Dette synspunkt får da fornyet interesse i denne sammenheng. Videre 
har Bjørn Hougen i forbindelse med billedvevningen i funnet pekt på at det er 
sansynlig at vognscenen på revlene skal forestille en rituell omkjøring i den hellige 

Fig. 2. Vognen fra Oseberg-skibet. 
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Fig. 3. Brikkveven i vognkassen in situ. 

vognen. Han understreker imidlertid at tolkningen er noe usikker, da det ikke kan 
sees hvorvidt de to personene i vognen skal forestille en mann og en kvinne. 

Denslags rituell omkjøring er et trekk ved Frøydyrkelsen som har et arkaisk 
preg. Tacitus forteller i Germania at gudinnen Nerthus som germanerne dyrket, 
ble kjørt omkring i en vogn trukket av to okser. Et arkeologisk vitnesbyrd om dette 
er to vogner som er funnet i en myr i Dejbjerg Mose i Vest-Jylland. Sammen med 
disse fantes leirkar, og i et av disse lå to små brikker til spjellvevning, noe som 
betegner det kvinnelige element i dette funnet. 

Det er ikke uten interesse at det også i Osebergvognen fantes denslags brikker, 
riktignok i en seng som lå oppe i vognkarmen. Dette er allikevel merkelig da alt 
som ellers hadde med vevning å gjøre var samlet i gravkammeret. Det kan 
naturligvis bero på en tilfeldighet, men bør allikevel nevnes. 

Den islandske sagalitteraturen nevner fra tid til annen kvinner som har vært 
hofgyojar. En av dem var Turid hofgyoja, halvsøster til Tord Ossursson med 
tilnavnet Freysgooi. Magnus Olsen fremholder at det er sansynlig at Turid har fått 
sitt tilnavn fordi hun har tatt del i slekten Freysgyoling' enes dyrkelse av guden 
Frøy. Freysgyoling'ene bodde på en gård Sandfell midt i Ørævebygden, som var 
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Fig. 4. Gullplate med manns- og kvinnefigur fra Hauge i Klepp, Jæren. 

nabogården til en gård Hof. I nærheten fantes et sted Freysnes. Dette søskenparet 
nedstammet fra Sogn i Norge hvor Frøys dyrkelse er godt bevitnet gjennem 
stedsnavn. 
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En annen kvinne het Steinvor; hun var hofgyoja og foresto hovedhovet på 
gården Hof i Vapnafjord, som er kirkested og prestegård nå. Dette omtales i 
Vapnafiroinga saga, som er en av de eldste og mest troverdige ættesagaer. 

Disse eksempler fra den islandske litteraturen viser at guden Frøy enda ble 
dyrket sine steder så sent som på 800-900-tallet på Island, og må følgelig ha vært 
dyrket i Norge på den tiden utflyttingen til Island først fant sted. Ellers har 
Frøydyrkelsen et eldre preg enn Tors- og Odins-dyrkelsen, og den måtte med tiden 
vike for disse. 

Frøy-dyrkelsen ved en prestinne trengtes etter hvert tilbake fra det offentlige 
liv, men privat har den enda lenge hatt et sterkt grep på den mere konservative del 
av Islands befolkning, fremforalt kvinnene. De dyrket Frøy i de mere private 
helligdommene -horgene. 

Det er en urgammel tanke at konger ofte identifiserte seg og ble identifisert 
med guden som sto for all fruktbarhet, og det er forståelig at det nettop til denne 
kulten har hørt en kvinnelig prestinne. Dette er noe som går igjen i mange 
primitive samfunn hvor åkerbruket har en sentral plass, og hvor det er viktig å 
fremme veksten i naturen. 

At en slik tanke også i vikingtiden har holdt seg levende, viser en liten guldplate 
som er funnet på gården Hauge i Klepp på Jæren. Den er datert til vikingtiden. På 
platen er det fremstillet en mann og en kvinne på en slik måte at det er tydelig at de 
er kjærester. (fig. 4). Det er grunn til å tro at de forestiller Frøy og hans kvinnelige 
partner. 

Ynglingekongene regnet seg som ættlinger av Yngve-Frøy, og de ble kalt Frøys 
sønner. Det er en naturlig tanke at nettop kongens ektefelle har vært hans kvin
nelige partner under utøvelsen av sermoniene i forbinnelse med fruktbarhetritua
let, hun som var hans seksuelle partner i livet. En konsekvens av dette må da være 
at Osebergdronningen, hvis hun har vært gift med en av Ynglingekongene, og det 
er det som ovenfor nevnt grunn til å tro, har vært hofgyoja for en Frøy-dyrkelse i 
Slagen. 

På grunnlag av stilanalyser av ornamentikken i Osebergfunnet er tidspunktet 
for begravelsen i haugen fastslått til en gang mellem år 835 og 850. Stort før 835 kan 
det ikke bli tale om, og heller ikke senere enn 850. Det er Karl den stores tid og 
den stil som skapes under hans virksomhet som danner grunnlaget for denne 
konklusjon, og står derfor som noe fast, ifølge Brøgger. 

Det viktigste kildeskrift når det gjelder Ynglingekongene før Halvdan Svarte er 
Ynglingatal- et genealogisk epos, diktet av Tjodolv av Kvine til ære for Ynglinge
kongen Ragnvald Heidumhær en gang i slutten av 800-årene. Dette kildeskriftet 
ligger til grunn for Snorre Sturlassons Ynglingasaga, og det er denne og Halvdan 
Svartes saga jeg har benyttet i den følgende utredning av de begivenheter som skal 
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ha funnet sted i det 9. århundre - det tidsrum som har interesse i denne forbinn
else. 

Ynglingasaga gir kortfattete opplysninger om hvilke konger som rådde i Vest
fold, hvor de bodde og hvor de ble begravet. Når det gjelder det tidsrom som er 
aktuelt her, gir den en tildels god angivelse av tidsforløpet mellem de mennesker 
og de hendelser som omtales, men ingen årstall. Man må derfor forsøke å regne 
bakover fra de årstall som knytter seg til den norske kongerekken etter Halvdan 
Svarte, men her er historikerne ikke enige om noen årstall før slaget ved Svolder i 
år 1000. Snorre, som i alt vesentlig bygger på Sæmundr Frode og Are Frode, setter 
tidspunktet for Harald Hårfagres fødsel til år 858, og senere islandske historikere 
synes å være nokså samstemte om dette. Halvdan Koth er av en annen oppfatning, 
idet han setter år 865 som det sansynlige tidspunkt for Harald Hårfagres fødsel. 
Koth har gjort et forsøk på en kronologisk inndeling av Ynglingerekken før 
Halvdan Svarte på den måte at han går ut fra at tre ættledd på 30-35 år hver utgjør 
et hundreår. Han regner da bakover fra året 865, Harald Hårfagres fødsel, og 
kommer frem til at Gudrød den Gjæve eller Veidekonge må være født 795, hans 
sønn Olav Geirs tad-alv 830. Ragnvald Heidumhær, som er Olavs sønn, og til hvis 
ære Y nglingatal er kvedet, angir ikke Koth noe årstall for, men han regner med at 
han må være omtrent like gammel som Harald Hårfagre ettersom de var søsken
barn. Dette kan etter min oppfatning ikke være riktig, for Harald var sønn av 
Halvdan Svarte og Ragnvald var sønn av Olav Geistad-alv, og mellem disse var det 
en aldersforskjell på nesten 20 år, ifølge Ynglinga saga. 

Gudrød den Gjæve var gift to ganger; først med Alvhild, datter til kong Alvarin 
i Alvheim (landet mellem Glommas nedre løp og Gøta-elven). Andre gang var han 
gift med Åsa, datter til kong Harald Granraude i Agder. Vi lar Snorre fortelle: 

«Da Alvhild var død, sendte kong Gudrød menn vest til Agder til den kongen 
som rådde der, han het Harald Granraude; de skulle fri til Åsa, dattera hans, for 
kongen; men Harald sa nei. Sendemennene kom tilbake og sa kongen hvordan det 
var gått. Men en stund etter satte Gudrød skib på vannet, og så seilte han med en 
stor flåte til Agder, han kom uventet på dem, gjorde landgang og kom til Haralds 
gård om natta; Harald merket at en hær var kommet over ham, gikk ut med alt folk 
han hadde, det ble kamp, men overmakten var stor. Der falt Harald og Gyrd, 
sønnen hans. Kong Gudrød tok stort hærfang, han tok Åsa, datter til kong Harald, 
med hjem og holdt bryllup med henne. De hadde en sønn som het Halvdan 
(Svarte). Den høsten Halvdan var årsgammel, for kong Gudrød på veitsler; han lå 
med ski bene sine i Stivlesund. Det var mye å drikke der, kongen ble svært 
drukken, og om kvelden da det var mørkt, ville kongen iland; men da han kom på 
landgangen, løp en mann mot ham og stakk spydet sitt igjennem ham, det ble hans 
bane. Mannen ble straks drept, og om morgenen da det ble lyst, kjente de ham 
igjen, det var dronning Åsas skosvein. Hun la ikke skjul på at det var hun som 
hadde stått bak.« 
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Så sier Tjodolv av Kvine: 

Gudrød ble 
den gjæve konge 
felt med svik 
for lenge siden; 
mot høvdingen 
hevnsjukt hode 
dødsråd la, 
da han var drukken. 

Og Åsas 
ærendsvein 
snikmyrdet 
hjelmkledd konge, 
Budlungen 
ble på bredden 
av Stivlesund 
stukket ned. 

Kong Gudrøds sønn Olav (Geirstad-alv) var i tyveårsalderen ved den tiden 
faren døde; halvbroren Halvdan (Svarte) var da årsgammel. Dronning Åsa, hans 
mor, dro straks etter drapet på kong Gudrød vest til Agder med ham, slo seg ned 
der og tok det riket som hennes far hadde hatt. Halvdan vokste opp der. Da han 
var 18 år gammel, fikk han kongedømmet på Agder, like etter reiste han til 
Vestfold og delte riket der med halvbroren Olav Geirstad-alv. (Halvdan Svartes 
saga). 

Det vites ikke om Åsa noen gang vendte tilbake til Vestfold, men det er ikke 
utenkelig at hun har gjort det da Halvdan som 18-åring dro dit og ble konge der. 
Det er allikevel etter min oppfatning lite sansynlig at hennes posisjon i Vestfold har 
vært så sterk som dette mektige gravminnet forutsetter. Tjodolv av Kvines dikt 
tyder snarere på at Åsa har vært forhatt og foraktet i Vestfold på grunn av drapet 
på kong Gudrød. Hun kan heller ikke ha oppholdt seg der lenge, for hun var bare 
gift noen ganske få år med kong Gudrød, og selvom hun skulle ha vendt tilbake 
med Halvdan 18 år etter, er det liten grunn til å tro at hun har hatt en så fast 
forankring i et vestfoldsk kulturmiljø som dette praktfulle skibsfunnet, ifølge 
Haakon Shetelig vitner om. 

På bakgrunn av dett~ finner jeg det meget lite sansynlig at det er dronning Åsa 
som ligger begravet i Oseberghaugen. 

Halvdan Koth kommer, som nevnt til at Olav Geirstad-alv må være født ca. 
830. Som nevnt var han i tyveårsalderen da faren ble myrdet og halvbroren 
Halvdan var da l år. Det er sansynlig at. dronning Alvhild, Olavs mor, har dødd 
noen få år i forvegen, kanskje da Olav var 18 år gammel. Det gir årstallet 848 som 
det sannsynlige tidspunkt for hennes begravelse. Hun kan da ha vært ca. 38 år 
gammel, hvis vi regner at hun var 20 år da hun fødte Olav. Dette årstall skulle da 
passe godt med begravelsen i Oseberghaugen, og med at hun er identisk med den 
yngste av kvinnene. 

Islandske forskere er imidlertid nokså samstemte i å sette tidspunktet for 
Harald Hårfagres ·fødsel til år 858. Med det utgangspunktet må Olav Geirstad-alvs 
fødsel skyves 15 år bakover i tiden. Med den tidsmargin på 15 år som er gitt for 
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begravelsen i Oseberghaugen, skulle dette allikevel ikke få noen alvorlige konsek
venser for tidsangivelsen for de hendelser det her gjelder. 

Koths kronologi har imidlertid en svakhet, han har blandt annet ikke tatt 
hensyn til Halvdan Svartes liv og regjeringstid. Ifølge Snorre ble han 40 år gammel, 
og Harald Hårfagre var 10 år gammel da han døde. Disse 40 årene er det vanskelig 
å presse inn i Koths Ynglingerekke. 

Grunnen til dette må være den at Koth regnet Halvdan Svarte og Olav 
Geirstad-alv for omtrent jevngamle fordi de var brødre, og derfor som en genera
sjon. Olav skal etter Koths beregninger være født ca. 830, Harald Hårfagre 865, og 
i tidsrummet mellem disse er da også Halvdan passet inn. 

Ifølge Ynglingasaga er imidlertid Olav 19 år eldre enn sin halvbror Halvdan, og 
følgelig foreligger det her en generasjonfsforskyvning som Koth ikke har tatt 
hensyn til. 

Hvis vi skal ta hensyn til det, må tidspunktet for Haralds fødsel rykkes fremover 
i tiden, noe som får konsekvenser for hele den norske kongerekken etter ham. En 
annen mulighet er å skyve kong Gudrød og hans ættlinger bakover i tiden. Det er 
naturligvis mulig, men det virker ikke helt rimelig, som vi snart skal se. 

Olav Geirstad-alv bodde ifølge Ynglingasaga på Gjekstad i Sandar og ble 
hauglagt der. Det er almindelig antatt at kongshaugen på Gokstad, som er nabo
gården til Gjekstad, er hans gravhaug. På stilhistorisk grunnlag er Gokstadfunnet 
datert til omkring år 900. Anatomiske undersøkelser av menneskeknoklene i 
funnet fastslår at den mannen som er begravet der må ha vært mellem 50 og 70 år 
gammel. Hvis vi sier at han var 60 år, er han blitt begravet 42 år etter sin mor 
dronning Alvhild. På stilistisk grunnlag er det omtrent den tidsforskjel som er 
tilstede mellem Gokstadfunnet og Osebergfunnet. Dette tidspunkt står som noe 
fast, da det, som nevnt ovenfor, er den stil som er skapt under Karl den store og 
hans samtid som danner grunnlaget for denne dateringen. 

Dronning Åsa har sansynligvis vært omtrent på samme alder som Olav 
Geirstad-alv da hun ble gift med kong Gudrød, og derfor bare 18 år eller yngre på 
den tid da begravelsen i Oseberghaugen fant sted. Av den grunn er det meget lite 
sansynlig at hun kan ha vært dronningen i Osebergskibet. De to arkeologiske 
dateringene 835-850 og 900 for henholdsvis haugleggingen i Oseberg og Gokstad, 
og som står fast, og den almindelig antatte teori at det er Olav Geirstad-alv som er 
gravlagt i Gokstadskibet, er det som ligger til grunn for min antakelse at det er 
dronning Alvhild, kong Gudrøds første kone, som er dronningen i Oseberghaugen. 

Tidspunktet for de begivenheter som er omtalt i Ynglingasaga, og som ble 
utløst ved dronning Alvhilds død, kan som nevnt, tåle å bli forskjøvet noe oppover 
i tiden til den bakgre grense for begravelsen i Oseberghaugen - 835. Det som her 
står fast, er det innbyrdes tidsforhold mellem de hendelser som er omtalt ovenfor. 
Det er liten grunn til å tvile på Ynglingatals troverdighet når det gjelder disse 
begivenheter som omhandler nære ættledd til den kongen til hvis ære diktet er 
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kvedet, og som ligger så nær i tid. Ragnvald, som må ha vært omtrent jevngammel 
med Halvdan Svarte, har sansynligvis hørt om det av sin far, Olav Geirstad-alv, og 
sjangser til forfalskninger av de faktiske forhold synes små. 

På grunnlag av disse og andre nevnte forhold er det etter min oppfatning høyst 
sansynlig at det er dronning Alvhild som er Osebergdronningen. Hun må ha dødd 
da hun var ca. 38 år gammel og må således være identisk med den yngste av 
kvinnene i skibet. Er min oppfatning riktig, vil det være en merkelig tilfeldighet om 
det hadde eksistert to dronninger i Vestfold som var omtrent like gamle og som var 
død samtidig. 

Denne kvinnen, kongedatter, dronning, kongemor og kanskje også hofgyoja, 
er det grunn til å tro har hatt en så mektig posisjon i Vestfold som kunne 
rettferdiggjøre en slik overdådig begravelse som den som har funnet sted i Ose
berghaugen. Vi hører at kong Gudrød fikk halve Vingulmark med henne (det 
gamle Oslosyssla), og det var ingen dårlig medgift. Det viste seg senere at herre
dømmet over denne landsdelen sto og falt med henne, for da hun var død, la kong 
Alv geir under seg hele Vingulmark, og satte sønnen sin, Gandalv til å styre der. 
Først etter lange og harde kamper vandt Halvdan Svarte landsdelen tilbake igjen. 

Hele det overdådige utstyret som hun har fått med seg i graven får delvis sin 
naturlige forklaring hvis vi ser på det som et offer til guden Frøy. Som påpekt av 
Gjessing, er det vanskelig å forklare bare som gravgaver de svære heste- og andre 
dyreoffrene, eller de gjenstander som har en utpreget kultisk karakter. Det kan 
synes som om hun har fått med seg hele helligdommen. Årsaken til det kan være et 
ønske om at hun også hinsides skulle fortsette å virke for gode avlinger og fred. 

Det må ha vært gode tider i Vestfold i dronning Alv hil ds leveår. Vikingtogene 
var i full gang, og den rikdom disse bragte med seg må på en eller annen måte ha 
kommet folket tilgode. Ynglingasaga beretter at kong Halvdan den Gavmilde og 
Matille, far til kong Gudrød, var en stor hærmann, og at han lå lenge i viking og 
hentet stor rikdom. (Det tidligste vikingetokt som er belagt i skriftlige kilder er 
overfallet på Dorchester i Wessex på sydkysten av England i 787). Han fikk 
tilnavnet sitt den Gavmilde og Matille fordi han ga mennene sine like mange 
gullpenger som andre ga sølvpenger men at han var knipen med maten til folkene 
sine. 

I dronning Alvhilds tid ble også kaupangen ved Skiringssal (Kaupang i Tjølling i 
Vestfold) anlagt og hadde sin blomstringstid. Den handel og velstand som gravene 
der vitner om er det sansynlig har forplantet seg til andre deler av Vestfold. Det er 
trolig at denne almindelige velstand har gitt prestisje til dronningen, særlig hvis det 
er riktig at hun har stått for kulten til fremme av fruktbarhet og gode år i landet. 
Det rike utstyret hun har fått med seg i graven, og som delvis har kultisk karakter 
får således på flere måter en naturlig forklaring. 

Det er flere likhetstrekk mellem de to gravhaugene Oseberg og Gokstad, 
blandt annet hvad plasseringen angår, men også de svære hesteofrene og ikke 
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minst de prektige skibene. Dette understreker etter min oppfatning det som vi 
ovenfor er kommet frem til, nemlig at det kan være nære slektninger som ligger 
begravet i de to haugene. Disse gravminnene gir uttrykk for en selvfølelse og en 
selvhevdelsestrang som i gammel tid er enestående i Norge. Det ligger nær å tenke 
på at kong Gudrød hadde tilnavnet den Gjæve. Årsaken til dette tilnavnet kan 
henge sammen med en begivenhet som er nevnt i frankiske krøniker om at det var 
oppstand i Vestfold i 813 mot de danske over kongene der. Koth peker på at det 
etter hans beregninger var sansynlig at kong Halvdan den Gavmilde og Matille, far 
til kong Gudrød har styrt i Vestfold på den tiden. Det er tenkelig at han fikk gjort 
Vestfold selvstendig, for sønnen hans, Gudrød var ifølge Koth, den første som bar 
kongsnavn i Norge. 

Det er naturlig å se disse praktfulle gravminnene som et utslag av denne 
nyvunnete følelse av selvstendighet og makt. 

Det omtales ofte i Ynlingasaga hvor de forskjellige medlemmer av Ynglingeæt
ten har hatt sine gårder og hvor de er gravlagt. Vi hører at Halvdan Kvitbein ble 
hauglagt på Skjæreid i Skiringssal, og Øystein, sønnen hans, ble gravlagt på Borre. 
Halvdan den Gavmilde og Matille bodde på Holtan i Vestfold og ble lagt i haug på 
Borre. Olav Geirstad-alv bodde på Gjekstad i Sandar og ble begravet der. 

Det synes ikke å ha vært noen fast regel for hvor de forskjellige konger av 
Ynglingeætten har bodd eller hvor de skulle hauglegges. 

Det vites ikke hvor kong Gudrød og dronning Alvhild har bodd eller hvor de 
ble begravet, men det er naturlig at kong Gudrød, som iflg. Koth var den første 
som bar kongsnavn i Norge, er blitt hauglagt på Borre, som må ha vært slektens 
gamle gravplass (fig. 5). 

Hvis vi har rett i vår antakelse at det er dronning Alvhild som ligger i Oseberg
haugen, er det sansynlig at de har hatt sin setegård i Slagen, som ikke ligger langt 
fra Borre. Haugen ligger på Lille-Osebergs grunn, men om det engstykket- den 
ligger på opprinnelig har tilhørt en av de andre gårdene i dalen vites ikke. Det 
ligger nær å tenke på den gamle gården Eik som kong Gudrøds gård. Den er 
sansynligvis en gang blitt delt i to gårder- Kongs-Eik og Lofts-Eik,; den første er 
den nåværende prestegården og ligger ikke langt fra Slagen kirke, og sentralt i 
bygden. Her er mange gravhauger. Tilnavnet Kongs - kommer visstnok av at 
gården en gang har tilhørt krongodset og kan derfor antakelig ikke settes i forbind
else med kong Gudrød. 

Navnet Eik tyder på at det er en meget gammel gård, som må ha vært gammel 
allerede i vikingtiden. Et gravfunn derfra, som består av guldberlokk, en fingerring 
av guld og en jernøks er datert til yngre romersk tid. Dette er det eneste funn fra 
romertiden som kjennes fra Slagen. Tidligere har det ligget 12 gravhauger og en 
steinkrets på Kong-Eiks grunn, som nå er borte, men på kirkegården og i nærheten 
ligger det endel gravhauger. 

Det er en naturlig tanke at det er på denne gården Eik at kong Gudrød har hatt 
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Fig. 5. Kongehaugene på Borre. Tegnet av J. Flintoe. 

sin kongsgård. Den ligger sentralt i bygden, som nevnt, og ikke langt fra Slagen 
kirke. Den nåværende kirken er ikke gammel, men det skal ha stått en kirke på 
samme sted fra tidlig middelalder, som var viet til St. Bo tolv. Om den ble reist på 
et gammelt hovs grunn, er ikke kjent, men gravhaugene i nærheten kan kanskje 
sees som et indisum på det. Kirkestedet er egentlig ganske eiendommelig; som det 
vil fremgår av fig. 6, ligger det på en lav åsrygg- Klokkeråsen- som hever seg opp 
fra den flate dalbunnen på en iøynefallende måte, og kan sees fra de fleste gårdene 
i dalen. Der oppe på åsen ligger flere pene gravhauger og kirken, og et eldgammelt 
eiketre står der med sprikende grener og må ha sett mangfoldige generasjoner av 
Slagenboere; ingen vet vel hvor gammelt det er. Klokkeråsen peker seg således ut 
som et helligsted, og det må ha gjort det også i tidligere tid. Hvis det er riktig at 
kong Gudrød har hatt gården Eik som sin kongsgård, er det naturlig at han har 
reist et hov i nærheten hvor han kunne ofre til den gud han regnet seg som ættling 
av- Frøy, og det naturlige sted er da Klokkeråsen. Magnus Olsen fremholder at 8. 
århundre var en oppgangstid som fortsetter ut gjennem vikingtiden, og at vi ut fra 
våre stedsnavn lærer denne tiden å kjenne som en tid da der på høvding-gårdene 
reiser seg hov etter hov. 

Oserberghaugen ligger som nevnt, på et flatt engstykke midt i dalen (fig. 6) og 
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Fig. 6. Klokkeråsen med Slagen kirke, Oseberghaugen midt i bildet. 
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ikke langt fra Klokkeråsen. Hvis dronning Alvhild har vært hofgyoja, som frem
holdt av Gjessing, og som jeg og~å finner sansynlig, er det forståelig at hun ble 
hauglagt nær det hov hvor hun har virket som prestinne. 

Fortellingen om Sigrid Hofgyoja på Hofstaoir i Reykjadal på Island kan belyse 
en hofgyojas forhold til det hov hun foresto. Sigrid hofgyoja var i den grad knyttet 
til det hovet hvor hun gjorde tjeneste som prestinne, at da hennes mann, IHuge, 
byttet eiendommen og kone og alt sitt gods med Holm-Starre på Akranes, ville 
ikke den nye eier eller tempelmenigheten gi slipp på Sigrid, for hun foresto 
Frøyskulten og av den var årvegen avhengig. Men Sigrid ville ikke vite av Hofsta
dirs nye eier til husbond, hun gikk inn i hovet og hengte seg. 

Hvorvidt Oseberghaugen opprinnelig har ligget på Oseberg gårds grunn vet 
man ikke. A. W. Brøgger fremholder at det er liten grunn til å tro noe annet, for 
eksempel at den opprinnelig skulle ha ligget på Kongs-Eiks grunn, og at den skulle 
ha hatt det samme forhold til kirken som gravhaugene på Borre eller gravhaugene 
ved gamle Uppsala. 

Etter min oppfatning er det uinteressant hvorvidt den har ligget på den ene eller 
den andre gårds grunn; plasseringen må ha vært valg av strategiske grunner på et 
sted som lå slik til at den kunne sees fra alle kanter av bygden (se fig. 6). Hun hørte 
bygdefolket til; henne har de ikke villet gi slipp på, for hun skulle også i det 
hinsidige fortsette å sikre dem gode avlinger og gode år. En liknende p lasering i 
forhold til kirkestedet og sentralt i bygden slik at den kunne sees fra omkringligg
ende gårder har Halvdanshaugen på Steinsletta på Ringerike. Den kirken som er 
nevnt i denne forbindelse, er den gamle Olavskirken på Stein på Ringerike. Sagnet 
om at Halvdan Svarte ble begravet på flere steder i Norge tyder etter min oppfat
ning på et ønske om at han også i det hinsidige skulle virke for gode åringer i de 
landsdelene hvor endel av ham lå i haug. 

Det er ingen tradisjon om at det i senere tider har vært ofret på Oseberghaugen 
slik som på Olav Geirstad-alv's haug, Gokstadhaugen. Forestillingene om alver 
som bodde i hauger har gått sammen med troen på de døde som bodde i grav
haugene. Kong Olav skal etter døden ha fått tilnavnet -alv, og bygdefolket ofret på 
hans haug. Olav var dronning Alvhilds sønn, og det er påfallende at alle medlem
mer av hennes ætt, som er nevnt i Ynglingatal har -alv enten som forledd eller 
etterledd til sine navn (Alvarin, Gandalv, Alvgeir og Alvhild). Dette synes å 
indikere at de ble regnet eller regnet seg selv som beslektet med overnaturlige 
makter. I norrønt er betydningen av alv et vesen som tiltross for at han ikke hører 
til manneheimen har menneskelige trekk og viser seg i menneskeham. De kunne 
avle barn med mennesker, et trekk som bare finnes omtalt i sagn og eventyr, og der 
gjelder det kongelige personer. De er tenkt å bo i nærheten av folk og de kunne 
komme til menneskene for å be om jordmorhjelp. Ellers drev de med det samme 
som menneskene gjorde, særlig med krøtter. 

Om ofring til alfene er det fortalt i Sigvat Skal ds Austfarar-visur. Han, Sigvat 
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ble nektet husrom på gårdene fordi de drev med alfabl6t da han kom til grense
bygdene Eidskogen-Varmland. Det var en kvinne som sto for dette blotet. Det 
minner unektelig ikke så lite om Frøydyrkelsen, som hadde en prestinne til å 
forestå kulten, og det hele får således et anstrøk av fruktbarhetskult. Også det at 
alvene søkte jordmorhjelp hos menneskene synes å tyde i samme retning. Nils Lid 
fremholder at på norrønt er alver og æser nevnt sammen som i en fast formel, og at 
en av det kan slutte at alver representerer de viktigste av overnaturlige skapninger. 

Snorre skiller mellem lysalver, som var lysere enn solen og bodde i Alvheim, og 
svartalvene, som var svartere enn bek og bodde under jorden. 

Alvheim, som er navnet på det landet Alv hil ds far rådde over, har vært forsøkt 
tolket på flere måter uten at jeg her kan gå nærmere inn på det, men det er usikkert 
om det i det hele tatt kan settes i forbinnelse med lysalfenes hjem Alvheim. Det er 
allikevel merkelig at alle medlemmene av denne familien har navneleddet -alv i 
sine navn, og det er vanskelig å forstå betydningen av dette, hvis tolkningen av -alv 
her rett og slett skulle bety grus - aur som fremholdt av Jørn Sandnes og Ola 
Stemshaug. 

Jeg er av den oppfatning at det i navne leddet -alv, som Alv hild har i sitt navn, 
gjemmer seg nøkkelen til den fulle forståelse av hvem denne dronningen har vært 
og hvilke overnaturlige krefter hun i folks bevissthet har hatt. Som annet ledd i sitt 
navn har hun -hild, som kan oversettes med valkyrie - gudemøya som i striden 
hentet einherjinger til Odin i Valhall. Etter navnet å dømme skulle hun stå i nær 
kontakt med gudene, men hvor tilfeldig dette navnet er blitt valgt, er det naturlig
vis umulig å gjøre oss opp noen mening om idag. Vi må allikevel huske på at for et 
moderne menneske er det vanskelig å sette seg inn i hvorledes religionen gjen
nemsyret oldtidsmenneskenes tankesett og vevet seg inn i deres daglige liv, og jeg 
er av den oppfatning at denne kvinnen, som har fått dette enestående gravminnet i 
Slagendalen i folks bevisshet må ha vært noe mere enn bare en dronning. 

Summa ry 

The Oseberg Queen - who was she? 
While I was working on the textiles from the Oseberg find, my thoughts would 
often turn to the woman who lay buried here. Who was she, this woman who 
received so prince ly a burial in the Oseberg barrow, in the valle y of Slagen in the 
county of Vestfold? 

In 1918 A. W. Brøgger proposed a theory to the effect that this magnificent 
burial must have been raised for Queen Åsa, the mother of King Halvdan the 
Black. His theory has many adherents to this day- it might almost be said to have 
become a myth. 

But to my mind this cannot be the last resting place of that queen. My view is 
based on a number of reasons, but this is not the place for discussing these in detail. 
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However, Queen Åsa's hus band, King Gudrød the Splendid, also known as the 
Hunter King, had previously been married to Alvhild, the daughter of King 
Alvarin of Alvheim. She must have died at about the age of thirty-eight, and that is 
the age of the younger of the two women burried at Oseberg. 

On stylistic grounds the burial in the Oseberg barrow has been dated to the 
period 835-850. According to the chronology set up by Halvdan Koht, this period 
covers the final years of the reign of King Gudrød, and Queen Alvhild must 
presumably have died and burried in the course of these fifteen years. About 848 
seems to be the most likely date. There are various factors indicating that she held 
a powerful position in Vestfold; and such a magnigicent, princely burial as that at 
Oseberg presupposes a personality of such prominence. 
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Øystein Johansen: 

En dobbeltgrav fra vikingtid i et 
«funnfattig» område. 

Vikingene er over oss! Riktignok på en fredeligere måte enn for drøye tusen år 
siden, men likevel påtrengende nok. Vikinger og vikingtid har fått en renessanse 
både forskningsmessig og populærvidenskapelig. Resultatet er at vår mediaverden 
overstrømmes av opplysninger og informasjoner vedrørende vikingtid. I byer som 
Minneapolis, New York, London, Stockholm m.fl. arrangeres store vikingtidsut
stillinger. Norsk fjernsyn har sendt en lang serie om hvordan vikingene «virkelig 
var» hjemme og ute. På bokmarkedet florerer mer eller mindre seriøse publikasjo
ner som omhandler våre norrøne forfedre. Ja, interessen for denne brytningsperi
oden mellom forhistorisk- og historisk-, mellom hedensk- og kristen tid er så stor at 
en av våre fremste vikingtidsforskere blir portrettintervjuet og illustrert av Gosta 
Hammarlund i en av de største hovedstadsavisene- en ære ikke alle blir forunt. 
Men det ligger i tiden; vikinger er, for å bruke moderne terminologi, pop og in. 
Det kan ikke minst leses ut av artikkelemnene i denne årgang av Viking. 

Denne artikkelen De nu leser er imidlertid ikke planlagt og skrevet ut fra 
nevnte interessebølge, men er resultatet av et tilfeldig gravfunn. Et gravfunn som i 
kraft av sitt innhold og datering i relasjon til funnstedet fortjener en noe større 
oppmerksomhet enn det som vanligvis tilfaller arkeologiske funn av denne art. 

Funnet ble gjort sommeren 1980 på gården Hestehagen av Grevegg, gnr. 43, 
bnr. 6, i Tosebygda, Trøgstad kommune i Østfold. Det var resultatet av utgrav
ningen av en gravhaug under ledelse av artikkelforfatteren. 

Den arkeologiske undersøkelsen var foranlediget av at grunneier ønsket å 
oppføre nytt bolighus på eiendommen. Dette ville medføre store skader på 
haugen. Grunnarbeidene til huset var forøvrig allerede påbegynt da Universitetets 
Oldsaksamling ble koblet inn. De skader disse arbeidene hadde medført nødven
diggjorde en utgravning av gravhaugen. 

Haugen var en klart markert rundhaug av jord og sand. Diameter var ca. 10m, 
mens høyden var ca. l m. Den hadde et vidt søkk i toppen. Haugen lå ca. 75 m SSØ 
for husene på gården, og ca. 20m NV for renseanlegget i Eidsberg vannverk. Før 
utgravningen fremsto haugen som kratt- og lyngbevokst i ung blandingsskog. 

Haugen ble gravet på vanlig måte ved å dele den i fire sektorer. Haugstratigra
fien var klar og entydig: Torvlaget var gjennomgående ca. 5 cm. tykt. Dernest ca. 
10 cm blekjord og deretter brunjord, ca. 60 cm, ned til steril sand. 
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Fig. l. Utsnitt av fotkjeden i N-Ø kvadrant (foto: Østfold-Posten). 

Det ble frilagt en klart markert fotkjede i N-Ø kvadrant. Den bestod av 
forholdsvis store rullestener/kampestener, som var lagt i en dobbelt rekke (fig. 1)1

) 

Fotkjeden kunne iakttages som en glissen, enkel stenrekke i de andre kvadrantene. 
I S-0 kvadrant var det imidlertid ikke mulig å spore den. Denne delen av haugen 
bar ingen spor av skader eller tidligere inngrep. Følgelig er det grunn til å tro at det 
aldri har vært lagt opp fotkjede i denne delen. 

1
) Alle filmene fra gravningen ble sorte på grunn av feil i mekanismen i kameraet. Dette ble dessverre 

ikke oppdaget før filmene ble fremkalt. De gravningsbildene som illustrerer artikkelen er «tigget inn» 
fra de forskjellige avisfotografer som besøkte utgravningen. 
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Fig. 2. I forgrunnen markerer den runde kleberbollen mannsgraven. I bakgrunn, i profilkor
set, ligger den trauformede kleberbollen som markerer kvinnegraven. Like ved dette karet 
skimtes de to skålformede bronsespennene. (Foto: Fredrikstad Blad). 

Haugen viste seg å inneholde to branngraver. Grav nr. I, som ble funnet først, 
lå nede på haugbunnen, på overgangen til sterilen, helt inn mot profilkorset i N-Ø. 
kvadrant. Altså i samme sektor som hadde den dobbelt lagte fotkjeden. En 
samling brente ben lå spredt utover på et ca. 20 x 20 cm stort område, sammen med 
en kleberstensgryte. Gryten selv inneholdt ingen brente ben eller gjenstander. Den 
fungerte således ikke som benbeholder, men utelukkende som en gravgave. Ved 
siden av klebergryten lå et bøyet sverd. Inne i den u-formede vinkelen, som 
bøyningen av sverdet hadde frembrakt, lå flere sterkt forrustede gjenstander i en 
stor klump. Det ble besluttet ikke å grave ut disse sakene på stedet på grunn av den 
tilsynelatende meget skjøre tilstanden. Hele klumpen ble skåret ut på en stor plate 
og fraktet inn til prepareringsavdelingen på Oldsaksamlingen. Der kunne gjen
standene graves ut under sikrere forhold enn hva som var mulig i felten. Jeg skal 
nedenfor vende tilbake til de gjenstander som lå innkapslet i klumpen. 

Siste gravningsdag var satt av til å ta profil bankene. Ganske nøyaktig midt i 
aksekorset ble det like under torven- ca. 10 cm. -funnet en ny branngrav (grav 
11). Den bestod av et trau-formet kleberkar som lå med bunnen opp (fig. 2). Ved 
siden av lå restene av to skålformede spenner av bronse (fig. 3). Under spennene lå 
en del brente ben, men betydelig mindre enn mengden i grav I (v. i.). 
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Fig. 3. Detaljfoto av de kvinnelige gravgravene in situ (foto: Fredrikstad Blad). 

Det er nødvendig å gi en rent deskriptiv fortegnelse over de enkelte funnstyk
ker. Videre er det også av betydning å betrakte de enkelte former med henblikk på 
deres kronologiske stilling. Selv om funnet ikke gir noe nytt bidrag til arkeologisk 
formlære, idet alle sakene er mer eller mindre vanlige innenfor nordisk kulturom
råde i vikingtid, så er den nevnte gjennomgangen påkrevd for å tidfeste funnet og 
den innbyrdes, relative dateringen av de to branngravene. Kun de former som er 
daterende for de respektive gravene blir forsøkt tidfestet. 
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Fig. 4. Gjenstander fra mannsgraven. (Foto: Ove Holst) 

Grav I. 

a. Tveegget sverd (fig. 4a). Klingen er bøyet på midten. Den er sterkt forrustet, 
men er bevart i full lengde. Tangen stikker opp gjennom overhjaltet. Sverdets 
lengde er 91,5 cm, derav er klingelengden 77 cm. Formen, som er distinkt og klar, 
tilhører Jan Petersens (1920:117 ff) M-type. 
b. Bolleformet kleberkar (fig. 4b ). Karet er meget godt bevart. Utsidene har 
markerte huggespor i skråttstilte tilnærmet parallelle riller. Innsidene har mer 
uregelmessige og tilfeldige huggmerker. Bunnen er glattpusset. Begge banke
festene av jern er bevart. De sitter på utsiden rett overfor hverandre. Det ene 
hankefestet er noe lengre enn det andre. Festene er meget enkle; en jernten som 
øverst ender i en løkke, er nederst ført gjennom karsiden. Midt på er tenen festet 
med en stift, som på karets innerside er hamret ut til en plate. Deler av jernhanken 
er rustet fast til karranden. Karets høyde er 11,5 cm. Den utvendige diameter over 
randen er 24 cm. Tykkelsen er gjennomgående 1,4- 1,5 cm. Karet tilhører typen 
R. 729 (Rygh 1885). 
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Fig. 5. Gjenstander fra mannsgraven. (Foto: Ove Holst). 

Umiddelbart synes karet uferdig med alle huggesporene som ikke er pusset 
bort. Imidlertid er det ulogisk å sette ører og hank på et kar som ikke anses for 
ferdig fra stenarbeiderens hånd. Karet bærer forøvrig ikke spor av å ha vært i ilden. 
c. Spillebrikke av rav (fig. 5f). Formen er konisk med plan toppflate. Nederst har 
brikken en svak avfasing. Farven er gyllen gulbrun ispedd mørkere linjer. Høyden 
er 1,6 cm. Største diameter (ved bunnen) er 2 cm. Spillebrikken har en tilnærmet 
parallell fra Birka (kfr. Arbman 1940: Taf. 150:2, 1943:412 f). 
d. Spillebrikke av sandsten (fig. Sg). Formen er tilnærmet en halvkule. Bunnen er 
flat. Denne virker tildannet, mens den runde overdelen er naturformet. Høyden er 
1,8 cm, mens største diameter (ved bunnen) er 2 cm. Heller ikke denne gjenstan
den bærer spor efter å ha vært i ilden. 
e. Bronsehempe (fig. 5h). Den er laget av en tynn ten (ca. 0,3 cm) med rundt 
tverrsnitt. Tenen har trolig hatt opprullede ender. Begge disse er avbrudt. Den ene 
enden foreligger løs, den andre mangler. Samlet lengde er 3,5 cm, mens hempens 
største bredde er 1,9 cm. Hvilken funksjon dette stykket har hatt er ikke klart. Det 
kan ha fungert som hankefeste for et bark- eller trekar. 
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f. Sigd (fig. 4d). Den er brukket i flere deler. Odden og mindre deler av ryggen og 
eggen mangler. Bladet har en langstrakt, jevn krumming. Eggen har markert 
sagtakking. Ved enden sitter en festenagle for skaftet. Av type er den nærmest som 
Jan Petersens «Redskaper» fig. 86--87 (Petersen 19Sl:l37). Lengden er 23,1 cm. 
g. Hvirvel av jern (fig. 4c). Den er av vanlig 8-talls formet type. Bøylen har en del 
rustskader i toppen. Totallengde er 12,4 cm. Største bredde er 4,7 cm. Hvirvelen 
er av samme type som op. cit. fig. 221. Vårt stykke skiller seg fra typeeksemplaret 
ved at j ernten med Øyet mangler. 
h. Krok av jern (fig. 4f). Den kraftige kroken har en løkke i øvre ende. I denne er 
det hektet et ovalt ledd. Midt på kroken er en rundtgående ten. Totallengde er 18 
cm, derav måler kroken 11,8 cm. 
i. Ring av jern (fig. 4e). Ringen er dannet av en ten med endene lagt over 
hverandre. På ringen er det heftet et ovalt ledd (kfr. op. cit;fig. 24). Begge delers 
tverrsnitt er flatt. Samlet lengde er 13 cm. Ringens diameter er S ,3 cm, mens det 
ovale leddets diameter er 8,9 cm. 
k. Remspenne av jern (fig. Se). Spennen er 4-sidig. Hjørnene er avrundet. Tornen 
mangler. En av langsidene er triangelformet. Rundt motsatt side sitter det rullet 
opp en jernten. Den holder en dobbelt lagt rektangulær beslagplate til spennen. 
Tenen er opprullet gjennom et hull i platen. Spennens største lengde er 4,8 cm, 
mens platens lengde er 2,4 cm. 
l. Ring av jern (fig. Sd). Den er dannet av en ten som har endene lagt over 
hverandre. Til ringen er det festet en annen ten som er avbrudt ytterst. Begge har 
flatt tverrsnitt. Ringens største diameter er 3,1 cm. 
m. Kniv av jern (fig. Sa). Med kraftig formet og svakt krummet rygg. Den er noe 
spesielt utformet ved å være rygget i hele sin lengde. I tillegg har den en avfasing på 
begge sider av bladet. Ytterste del av tangen mangler, mens eggen har enkelte 
rustskader. Tangen er tydelig reparert ved lasking i brukstiden. Lengden er 12,2 
cm, mens bladets største bredde er 2 cm. 
n. Kniv av jern (fig. Sb ). Med svakt krummet, kraftig rygg. Overgangen til tangen 
er avtrappet i to faser. Ytterst er tangen bøyet oppover. En rustklump sitter ytterst 
på bladet, mens et stykke på eggsiden mellom tangen og egg mangler. Lengden er 
ll,S cm. 
o. Jernten med rektangulært tverrsnitt (fig. Si). Begge endene bøyer rett opp. De er 
tilspisset ytterst. Lengden er 9 ,l cm. Gjenstanden er muligens en såkalt trefor
binder. 
p. Rett jernten med kvadratisk tverrsnitt (fig. Se). Den er tilspisset i ene enden, og 
flat uthamret i den andre. Lengden er 8,S cm. Gjenstandens funksjon er uviss. 
q. Sandstensbryne (fig. S 1-m). Den er ufullstendig bevart. En stor del av ene 
langsiden er avspaltet og mangler. Den øvrige bryn en består av flere tildels 
sammenhørende deler. Lengden er 17 ,S cm. 
r. Eggformet sten (fig. Sk) som er sotet på ene siden. Største mål 3,7 cm. 
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Fig. 6. Kleberkar og to bronsespenner fra kvinnegraven. (Foto: Ove Holst). 

s. JO naglefragmenter. På flere av naglene sitter det trerester med fibrene på tvers 
av stilkene. Stilklengder er ca. 2 cm. 
t. 870 gram brente ben. 
u. 15 gram trekull. I tillegg foreligger 50 gram tre- og barkfliser og ca. 200 gram 
sand med brente ben og trefliser. 

Grav Il. 

a. Ett sett dobbeltskallede ovale spenner av bronse (fig. 6b). Begge mangler 
overskallet. Også underskallet er ufullstendig bevart. Den ene spennen utgjøres av 
halvparten av skjoldet med randen. Resten av kraven er også bevart. Av nålefestet 
på innsiden er halvparten av jernnålen tilbake. Den andre spennen har bevart to 
mindre biter av skjoldet. Ved den ene enden mangler en liten bit av randen og 
kraven. Det ene skjoldsstykket har en gjennomgående stift for feste av overskallet. 
Både nålefeste, nåleholder og jernnål er bevart. 
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I de fleste feltene bærer randen en distinkt dyreornering. Orneringen er ikke lik 
på de to spennene. Ytterst har kravene en markert vulst. På grunn av den dårlige 
bevaringsgraden er spennene festet til plastskjold. Spennetypen er efter alt å 
dømmeR. 652, muligens R. 655 (Rygh 1885). Siste spenne, som er best bevart, er 
11,9 cm. lang og 7,5 cm bred. 
b. Oval spenne av bronse. Den har bare bevart et stykke av underskallet med rand 
og krave. Spennen har en annen legering og et tykkere gods enn de foran nevnte. 
Typen lar seg ikke bestemme. Største mål er 4,5 cm. I tilknytning til gjennomgan
gen av spennene er det verdt å nevne at det foreligger en mindre samling små 
uornerte bronsebiter. De stammer sannsynligvis fra en eller flere av spennene. 
c. Trauformet kleberkar (fir. 6a). Randen er rett avskåret. Øverst på utsiden av 
langsidene har karet en l cm bred avfaset kant. Utvendig har det huggespor i 
omløpende parallelle soner. Tettstilte, tverrgående huggespor kan også sees 
innvendig på bunnens ene langside. Karet er meget godt bevart bortsett fra at 
hjørnet på den ene hanken mangler. Det ble hugget bort av spaden under avtorvin
gen av haugen. Ellers bærer karet under bunnen et større «sår» som er opprinnelig. 
I det ene hjørnet av bunnen er det et lite gjennomgående hull som også er 
opprinnelig. Det er forårsaket av huggingen, som har gjort stenen for tynn på dette 
stedet. Disse to momentene gir inntrykk av feilvare. Typen er klar; R. 730 (Rygh 
1885). Største lengde (over munningen) er 27,5 cm. Bredden er 16,5 cm, mens 
høyden er 8 cm. Tykkelsen ved randen er 1,5 cm. 
d. Kam av ben/horn. Den er bare bevart gjennom fem mindre fragmenter. To av 
stykkene passer i bruddflatene. Fire av stykkene er fra sideskinnene. Disse synes å 
ha vært ornert med en enkel profillinje, i det minste langs den ene kanten. Ett 
stykke er ornert med fem parallelle linjer. De er plassert i to grupper med 
henholdsvis to og tre linjer, som tilsynelatende har gått loddrett på skinnen. 
Mellom linjene er hull for festenagle. Det femte fragmentet er en tann, som er 
avbrutt øverst. Lengden på det største stykket er l ,9 cm, mens tannen måler 0,9 
cm. Kammen er for fragmentarisk til å kunne klassifiseres med henblikk på 
Kristina Ambrosianis typer (Ambrosiani 1981). 
e. Ca. 115 gram brente ben. Deriblant er to slitte tannkroner. 
f. Enkelte stykker trekull. 

Det går klart frem av gjenstandsinventaret i de to gravene at det dreier seg om 
en manns- og kvinnegrav, henholdsvis grav I og Il. Manns graven lå som tidligere 
nevnt på haugbunnen, mens kvinnegraven var plassert like under haugtoppen. På 
forhånd er det rimelig å anta at mannsgraven er den eldste av de to, og at den er 
anlagt som en primærgrav i haugen. Kvinnegraven får sin rimeligste forklaring som 
er yngre sekundærgrav. Stemmer disse forhåndsantagelsene? Materialgjennom
gangen gir grunnlag for en kronologisk vurdering av de to branngravene. 

Vi konsentrerer oss først om mannsgraven. Sverdet er her den kronologiske 
ledegjenstand. Det tilhører M-typen. Efter H-typen er denne sverdformen den 
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mest alminnelige i vikingtid. Følgelig har den en lang levetid. Man regner med over 
et halvt århundre (Petersen 1919: 117 ff.). Ut fra funnkombinasjoner dateres den 
fra midten av 9. århundre til litt inn i det 10. 

Dateringen av sverdet gir en antydning om alderen på mannsgraven. De andre 
gjenstandene er mindre kronologisk distinkte, men kan allikevel indikere en 
nærmere tidsbestemmelse i relasjon med sverdet. Den gryteformede kleberstens
bollen- R. 729 -forekommer gjennom hele yngre jernalder. Således er det lite 
som tyder på at den kan antyde en nærmere datering av graven. Men ifølge Arne 
Skjølsvold, som har gjort en grundig analyse av kleberstensindustrien i vikingtiden, 
«viser det seg nemlig at de bolleformede grytene først og fremst tilhører 900-tallet 
og yngste vikingtid» (Skjølsvold 1961). 

Med hensyn til sigden, så strekker også denne typen- R. 384- seg over hele 
yngre jernalder. Imidlertid befinner majoriteten seg i tidsrommet senere halvdel av 
9. århundre- første halvdel av 10. århundre. 

Det andre gravinventaret kan ikke gis en nærmere kronologisk avgrensning. 
Ser vi samlet på denne gjennemgangen kan man til en viss grad hevde at man 

finner et krysningspunkt i tid omkring 900 med henblikk på de nevnte oldsaks
formene. Det er således neppe for dristig å datere mannsgraven til ca. år 900 e. Kr. 

I kvinnegraven er det de skålformede spennene som er daterende. Eftersom 
overskallet mangler er de vanskelig å typebestemme. Imidlertid tilhører de trolig 
typen R. 652, eller muligens R. 655. Førstnevnte er den vanligste spennen i norsk 
vikingtid. Den har hatt en levetid på ca. 100 år, fra slutten av 9. århundre til slutten 
av det 10. Skulle Trøgstadspennene være av typen R. 655, gir også det en datering 
til 10. århundre. Det er således nærmest samsvar i tid mellom de to typene. For 
dateringen av kvinnegraven blir resultatet det samme uansett hvilken av de to 
typene man henfører spennesettet til. 

Det trauformede kleberkaret kan ikke utskilles skarpt kronologisk. Det kan 
heller ikke kammen. En nærmere datering enn til 900-tall kan dermed ikke gis for 
kvinnegraven. 

Man kan ikke uten videre spore noen forskjell i tid mellom de to gravene. De 
tilhører trolig samme generasjon. Mannsgraven er nok efter all sannsynlighet 
anlagt først, men hvor lang tid før kvinnegraven lar seg ikke avgjøre. Det kan være 
et ektepar der mannen har dødd først, og kvinnen en tid senere. Gravplasseringen i 
haugen antyder en slik slutning. 

På grunnlag av gravinventaret må man kunne hevde at de to gravlagte represen
terer den jevne bondestand. Selv om gravgodset, i alle fall i mannsgraven, er 
forholdsvis rikt, gir det ingen beskjed om noen sosial høystatus. De er gravlagt med 
saker som hører hjemme hos den vanlig friholders familie. 

Jeg nevnte innledningsvis at funnet fortjener litt større oppmerksomhet enn det 
som vanligvis tilfa1ler denne type funn. Det er funnstedet som er årsaken til dette. 
Østfold regnes som et rikt arkeologisk fylke. Denne oppfatningen gjelder imidler-
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tid ikke for yngre jernalder- og vikingtid i særdeleshet. Det har nærmest utviklet 
seg til et aksiom innenfor norsk arkeologi at Østfold har en funnfattig og anonym 
vikingtid. Man har søkt en forklaring på denne ubefestede «sannhet» i at Østfold, 
på grunn av sin nære kontakt med Danmark (kfr. Bull 1920, Schreiner 1927-29), 
tidlig ble påvirket av kristendommen (Brøgger 1922:34, Engelstad 1929:29f). 

Det er berettiget å spørre om realiteten i det nevnte aksiom. Ingen har gjort et 
gjennomgående studium av det foreliggende materialet. I det minste har man ikke 
sett resultatet av en slik gjennomgang nedfelle seg på papiret. Tiden bør nu være 
inne for å samle det en har av faktiske data fra Østfolds vikingtid. Å opprettholde 
den gamle teorien uten en grundig analyse av materialet, fører bare til at man 
fjerner seg fra et av de viktigste problemer innenfor Østfolds forhistorie. 

Dette er naturligvis ikke stedet for en omfattende drøfting av et slikt problem
kompleks, men det er håp om at en slik oppgave snart kan bli realisert. Mitt formål 
med denne artikkelen er således ikke å analysere Østfolds vikingtid i sin alminne
lighet, men å peke på enkelte momenter som kan bidra til å modifisere det omtalte 
aksiom. Samtidig kan disse danne utgangspunkt for en revurdering av Østfolds 
vikingtid på et fyldigere plan. 

Tidligere har A. W. Brøgger (1922) trukket frem en del vikingtidsfunn fra 
Østfold som klart ligger over det jevne og dagligdagse i tiden. Videre har Charlotte 
Blindheim pekt på den merkelige motsetningen mellom stormannsgraver og grup
pen ordinære graver som Østfolds vikingtid rommer (Blindheim 1960). Det de to 
forskerne i realiteten har vist, er at funnbilledet er rikere og mer nyansert enn det 
man vanligvis forestiller seg. Dette inntrykket forsterkes av noen gravfunn fra de 
aller seneste år. 

I 1978 grov artikkelforfatteren ut en ryttergrav fra tidlig 900-tall i Mysen 
(Johansen 1979). Mannen, som var brent, lå gravlagt med fullt våpensett og sporer. 
Norske ryttergraver er det ikke så overvettes mange av (kfr. Braathen 1977), slik at 
funnet av en slik i Østfold, hvor det i tillegg var kjent en tilsvarende grav fra før 
(Vibe-Miiller 1951), viser at området har hatt et tydelig innslag av et av viking
tidens spesielle statusfenomener. 

Året efter ble det undersøkt to gravhauger i Idd ved Halden. Den ene haugen 
var funntom, den andre viste seg å skjule en skipsformet stensetning og en brann
grav fra merovingertid. Funnet, som ikke er publisert, bestod av flere perletyper, 
spiralopprullede bronseperler, tousformede glassperler og millefioriperler (Johan
sen 1980). Merovingertiden, som jo representerer yngste fase av yngre jernalder, 
må vurderes i tilknytning til vikingtid. Ser en samlet på merovingertidsfunnene fra 
Østfold, så viser en helt ny gjennomgang at fylket langt fra er funnfattig, og at det 
kan måle seg med flere såkalte yngre jernalderbygder (Gudesen 1980:Pl. I). 

Til disse funnene slutter seg et spesielt smedgravfunn fra Mysen, som Arne 
Skjølsvold undersøkte i 1950 (Skjølsvold 1951:34 ff). Sist, men ikke minst, kommer 
funnet som danner utgangspunktet for denne artikkelen. 
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Funngjennomgangen viser at det består av flere gjenstander som sjelden eller 
aldri har vært kjent fra Østfold tidligere. Det trauformede karet i kvinnegraven er 
endog uvanlig på landsbasis. I 1952 var det bare kjent åtte stykker fra hele Norge 
(Skjølsvold 1961 :26). Tilgangen har senere vært liten, slik at antallet i dag er ca. 10 
stykker. Tre av disse er funnet i Østfold. Vestfolds ellers rike vikingtidsområde kan 
til sammenligning bare fremvise ett kar. Spillebrikken av rav er også sjelden, og er 
tidligere ikke kjent fra Østfold. Det samme kan sies om hvirvelen. Ringer og 
kroker er også meget tynt belagt. Sigdblad har tidligere vært dårlig dokumentert 
fra Østfold. Et blikk på funnkaret hos Petersen (1951:124) er informativt i så måte. 
Den type skålformede spenner som ble funnet i kvinnegraven, er bare kjent i to 
eksemplarer tidligere. Bare ved ett gravfunn er antallet således mer enn fordoblet. 

Dette siste funnet er følgelig et viktig bidrag til en bedre forståelse av Østfolds 
vikingtid. Det er med på, sammen med de andre nyere funnene, å øke dybden i 
vikingtidens kulturinnhold i området. I så henseende kan det være verdt å vurdere 
funnet i sammenheng med de øvrige vikingtidsfunnene. 

På mikroplanet foreligger det fra Trøgstad tidligere syv vikingtidsfunn. Ett av 
disse er dog muligens middelalder. Det dreier seg om en spydspiss (C. 13658) fra 
Båstad, gnr. 166. Den er klassifisert som en R. 526, men adskiller seg fra type
eksemplaret med trekk som indikerer middelalder. 

De andre funnene har sikker vikingtidsdatering. Fra Langset søndre, gnr. 102, 
foreligger hjaltene av et sverd av H-typen (C. 5515). Rester av to klebergryter med 
skaft er funnet på henholdsvis Ringstad nordre, gnr. 124, (C. 21279) og Grammelt
vet, gnr. 24, (C. 21280). På Frøshov, gnr. 65, er det funnet et munnbitt (C. 5818), 
mens det fra Risbråte, gnr. 105, foreligger en pilespiss (C. 11754). 

Funnene er, isolert sett, ikke mange, men i relasjon til andre perioder viser 
funnfrekvensen ingen nedgang, snarere tvert imot. Fra stenalderen - hovedsa
kelige yngre stenalder - foreligger det 47 funn. De består for det meste av 
forskjellige øksetyper. Fra bronsealder kjennes ingen funn. Fra eldre jernalder 
foreligger bare et par sikre funn samt tre-fire usikre. Man ser således en markert 
funnoppgang i yngre jernalder i forhold til den betraktelig lengre eldre jernalder. 1) 

Slik kan man ta kommune for kommune i Indre Østfold. Funnbilledet viser det 
samme mønsteret. Jeg gir her en oversikt over antall vikingtidsfunn i de forskjellige 
kommunene. Det er aktuelt da en slik oversikt aldri har vært gitt, samtidig som 
funnfrekvensen har endret seg siden Engelstad tok Østfolds vikingtid opp til 
behandling (kfr. Engelstad 1929). Flere av de prestegjeld som dengang ikke hadde 
funn fra vikingtid, og da særlig gravfunn, er senere kommet inn på funnkartet. Man 
har i realiteten fått en helt ny situasjon hva Østfolds vikingtid angår. Oversikten 
viser kun antall funn, ikke antall gjenstander. 

1) Her må man dog ta med i betraktningen den usikkerhetsfaktor som ligger i beregninger med lave tall. 
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Marker: 3 funn, derav l gravfunn. 
Aremark: 2 funn. 
Eidsberg: 16 funn, derav 8 gravfunn. 
Rakkestad: 21 funn, derav 14 gravfunn og 2 skattefunn. 
Spydeberg: 7 funn, derav l gravfunn. 
Askim: 6 funn, derav 2 gravfunn. 
Hobøl: 2 funn. 
Våler: 7 funn. 

Setter vi opp en tilsvarende liste for de ytre Østfold-bygdene, får vi følgende 
innhold: 

Moss: 4 funn, derav l gravfunn. 
Rygge: 9 funn, derav 5 gravfunn. 
Råde: 14 funn, derav 4 gravfunn. 
Onsøy: 2 funn. 
Fredrikstad: 2 funn, derav l gravfunn. 
Kråkerøy: l skattefunn. 
Tune: 31 funn, derav 22 gravfunn og l skattefunn. 
Skjeberg: 29 funn, derav 22 gravfunn og l skattefunn. 
Borge: 8 funn, derav l skattefunn. 
Hvaler: 4 funn. 
Halden: 10 funn, derav 4 gravfunn og 2 skattefunn. 

Ser man på funnenes innbyrdes relasjoner i rommet- det korologiske billedet
viser det et interessant mønster. Selv om de ytre bygdene, det tradisjonelle boset
ningsområdet i forhistorisk tid i Østfold, har majoriteten av funnene, og utledning
svis trolig også tyngden av bosetningen, så har de to nabo-innlandsbygdene Rakke
stad og Eidsberg et funninnslag som overstiger de fleste ytre Ra-bygdene. Bare 
mektige Tune og Skjeberg kan oppvise større funntyngde. Et slikt korologisk 
mønster er uvanlig. Tradisjonelt er Indre Østfold i forhold til de ytre deler langt 
svakere representert med hensyn til arkeologiske funn. I vikingtid er ikke dette 
trekket lenger fremherskende. Dette korologiske bill edet knytter seg i så hense
ende til den oppfatning man vanligvis har av den ekspansjon som fant sted i 
vikingtid. 

Her har vi bare slavisk sett på funn- antall funn. Dog viser denne oversikten at 
Østfolds vikingtid rommer langt mer enn det noe fattigslige billedet norske arke
ologer tradisjonelt har manet frem med hensyn til dette området. Det er imidlertid 
klart at en fremtidig, grundig analyse av Østfolds vikingtid også må trekke inn 
andre apsekter ved perioden, som fortidsminner, stedsnavn, kulturgeografi m.m., 
for å gi en fullstendig og tilnærmet utfyllende fremstilling av denne fascinerende 
tidsepoken. Ikke minst ville det vært interessant å få klarlagt hva de små, uanselige 
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smårøysene som ligger spredt innover furumoene i Indre Østfold representerer. 
Eivind Engelstad, som vel har en stor del av «skylden» for det tradisjonelle 

inntrykket man har av vikingtiden i Østfold, benyttet bare gravfunn i sin fremstil
ling (kfr. Engelstad 1929). Det er klart at en slik oppgave fort kan gi et skjevt og 
noe forvrengt billede av virkeligheten. Jeg skal ikke her gå inn på forhistorisk eller 
historisk virkelighet. Det er noe som allikevel ligger utenfor vår erkjennelsesevne i 
dag. Men at Engelstads fremstilling har bidratt til å skape et falskt billede av det vi 
tror var vikingtidens «virkelighet» i Østfold, bør heves over tvil. Inntrykket blir 
ikke bedre når man i tillegg solitært har sammenlignet med antall funn i Vestfold, 
et av våre mektigste vikingtidsområder (kfr. Sjøvold 1944). Samtidig er også 
gravskikken et meget følsomt barometer for omskiftninger i tro og det som rører 
seg i samfunnet ellers. Således kan gravene meget fort unndra seg arkeologenes 
erkjennelse. 

La meg helt til slutt nevne bare ett moment som underbygger påstanden om at 
Østfolds vikingtid rommer flere aspekter enn tidligere antatt, og at man i de indre 
bygder ikke ser noen nedgang i funn og bosetning, men et oppsving og en økning. 
Graven på Hestehagen i Trøgstad innehold to kleberkar. Dette er ikke vanlig. I 
tillegg synes de å være ubrukte. Det er ikke utenkelig at disse karene har kommet 
fra et av kleberbruddene i Indre Østfold. Her ligger det gamle brudd både i 
Aremark og Rødenes, og visstnok også i Rakkestad og Eidsberg. Det ligger også et 
gammelt kleberbrudd ved kysten, i Halden by. Ser man karene og bruddene i 
sammenheng, gir det interessante aspekter. En analyse vil kunne avklare om det 
foreligger sammenheng eller ikke. 

I alle fall er det slike ting som funn og faste fortidsminner, kulturgeografi og 
stedsnavn man må se i sammenheng i en fremtidig oppgave over Østfolds vikingtid. 
Vi er her tilbake ved utgangspunktet. Nye funn har gitt perioden et mer reelt 
innhold. Sett i en større sammeheng vil en slik analyse ganske sikkert vise seg å gi 
overraskende og fruktbare resultater. 

Summary: 

The point of departure for this article is a double burial from the Viking Age, 
found on the farm Hestehagen, parcelled out from Grevegg in Trøgstad, Østfold. 
The find consisted of a man's and a woman's burial. These were uncovered while a 
round barrow was being excavated in the summer of 1980. The man's grave lay at 
the bottom of the barrow, and was clearly a primary burial, while the woman's 
grave la y just below the to p of the barrow. It has be en interpreted as a somewhat 
more recent secondary burial. 

The man's grave was richly furnished. It contained a two-edged sword, a 
bowl-shaped soap-stone vessel, gaming pieces of amber and of sandstone, a bronze 
loop, a sickle, a swivel, an iron hook, two iron rings, two knives, two iron rods, a 
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buckle, a bone, an ovoid stone, 10 iron rivets and 870 g of burned bone. The 
woman's grave held fewer items: three oval bronze brooches ( one of these frag
mentary-, a troughshaped sope-stone vessel, fragments of a comb of bone-antler, 
and 115 g of burned bone. 

It is difficult to define clearly the difference in time between the se two burials, 
but it seems reasonable to assume that the woman's burial post-dates the man's 
grave, although it is impossible to establish by how many years. 

The Trøgstad find raises an interesting problem, with which archaeology has 
long been concerned, and throws new light on it. The Viking Age of Østfold has 
traditionally been considered poor in fin ds. The author feels that this view, which 
has, to his mind, become axiomatic, should be reconsidered. He examines the 
problem, and submits a summary survey of Viking Age finds in Østfold, argueing 
that in this county the period had a number of facetes, being richer than the 
traditional view would have it. 
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Birthe Weber 

Leker eller - ? 

At barn alltid har lekt kan vel uten videre slåes fast, og hverdagen med dens 
arbeidsprosesser og gjenstandsforråd er blitt avspeilet gjennom barnas lek i alle 
tider. 

Barn i det førindustrielle samfunn måtte i langt større grad enn nå ta del i det 
daglige arbeid, tilpasset alder og miljø. Men i «ledige» stunder har barna, uansett 
livsbetingelser, syslet med sitt og lekt. 

Endel leker eller former for lek kan vi vel regne som tidløse, fordi elementer 
som lyder, farger, naturmaterialer og -former alltid har vært tilstede og har tiltruk
ket barn og deres fantasi. 

I det følgende skal vi se på en del gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder 
og diskutere muligheten om de har vært leker eller brukt av barn. 

Vi har lett for å karakterisere alt som er smått, eller miniatyrer som leker. 
Særlig gjelder dette middelalderfunn. Gjenstandene er kjent for oss på en ganske 
annen måte enn det forhistoriske materialet. Perioden ligger nær i tid, og mange av 
gj enstandstypene har vært i bruk like til våre dager. En viktig faktor er at de store 
byutgravningene hvor konserveringsforholdene har vært gode, har bragt mengder 
av funn av ulike materialer for dagen. Og disse funnene skriver seg stort sett fra de 
strøk av byene hvor menneskene bodde, arbeidet og - lekte! 

Mens middelalderens miniatyrer oftest er funnet i boligområdene, er de forhis
toriske gjerne knyttet til gravfunn. Det kan være vanskelig å skjelne barnegraven 
fra den voksne ut ifra utstyret. Selv om gjenstandene synes små, er de aldri så små 
at det ikke finnes paralleller. Men kanskje disse også stammer fra barnegraver? 
(Fredriksen 1979:23). Bare skjelettbestemmelser kan med sikkerhet avgjøre om 
det er et barn som er begravet. Ringskleivgraven fra Agder inneholdt rester av et 
barn under syv år. Leirkarene og smykkene er små, men ikke mindre enn at en 
voksen kunne ha vært gravlagt med lignende (Rolfsen 1978:103 ff.). Utstyret i 
Leirolgraven fra Valdres er omdiskutert. Sverd, spydspiss, stekepanne og skarøks 
er alle så små at mange mener det dreier seg om en barnegrav. Øsen som ble funnet 
er av vanlig størrelse. (Her skal nevnes at graven er omrotet). Fra denne grav er 
det ikke innkommet beinrester. En røntgenundersøkelse av sverdet har vist at det 
ikke er innlagt eggstål. Det skulle dermed være ubrukelig og være nedlagt som 
erstatning eller leketøy for en gutt (Fredriksen 1979: 23). 
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Fig. l. Lekebåt (G. 1150) ca. 1300. Gamlebyen, Oslo. Lengde 16,6 cm. (foto E. I. Johnsen, 
u. 0.). 

Rimeligvis har barna i forhistorien ofte fått med en leke i graven. En gjen
standstype som med stor grad av sikkerhet tolkes som leke er bronsebjeller. Av 11 
slike funnet i graver i Birka tilhører fem sikre barnegraver. De oppfattes som mulig 
del av rangler (Graslund 1973: 164 ff). 

Oftest har vel imidlertid lekene bestått av forgjengelig materiale eller kanskje 
fine, glatte steiner som under normale omstendigheter ikke ville bli registrert. De 
måtte i tilfelle være nedlagt på spesiell måte. 

Andre miniatyrer, f.eks. våpen og redskaper, som en finner i graver fra forhis
torisk tid settes ikke umiddelbart i forbindelse med barn. Vanligvis tolkes slike som 
amuletter i forbindelse med gudetro og/eller fruktbarhetskultus, våpenminiatyrer 
kan også være lagt ned i magisk-vernende hensikt (Nasman 1973: 94ff.) 

Miniatyrer eller etterligninger fra middelalderfunn er heller ikke alltid lett å 
tolke som leker eller brukt av barn. Vi må selv kjenne dem igjen fra egen lek eller 
bruk, eller identifisere dem ved hjelp av andre kilder. 

Jeg skal diskutere en del eksempler som i stor utstrekning skriver seg fra 
utgravningene i Gamlebyen, Oslo. 

Her, som i de fleste bygravninger, er det funnet et variert utvalg av båter skåret 
i bark eller tre. De er alle miniatyrer, lengden varierer fra 6-40 cm og gjengir en 
vanlig småbåt av sjekte- eller pramtype (fig. 1). Et par har spor etter feste av mast 
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Fig. 2a. Mastebite (G. 27273) begynnelsen av 1100-årene, Gamlebyen, Oslo. Lengde 17,8 
cm. (foto E. I. Johsen, U. 0.) 

Fig. 2b. Snitt av et av Skuldelevskipene med mastebite. Etter Ellmers, 1972. fig. 63. 

83 



og en har hull i stevnen til feste av snor. At denne siste var ment brukt som leke er 
utvilsomt; alle de andre kan bare ha vært spikket i en ledig stund av barn eller 
voksne og behøver ikke å ha vært ment til noesomhelst; bare utslag av spikketrang. 

Ideene som lå til grunn for fremstillingen av disse små gjenstandene kan vi 
trolig aldri komme på sporet etter. Barkbåtene og småbåtene av tre er imidlertid 
identiske med leker vi selv har laget og brukt, og nærmere en sikker identifikasjon 
er det etter min mening ikke mulig å komme. Andre funn er identifisert som deler 
til miniatyr båter, en stevn og en maste bite (A. E. Christensen jr., Universitetet i 
Oslo, muntlig opplysning) (figs. 2 a-b ). Det kan nevnes at vi fra en etterreformato
risk graving har et ror til en båt som på grunnlag av form og dekor er identifisert 
som ror til en jekt (Weber 1981: 185). Ifølge Christensen ble det ikke benyttet 
modeller i bygging av slike. Vi står tilbake med en miniatyrjekt, sikkert som roret 
omhyggelig utført. Har det vært en leke eller er det et resultat av fritidsbeskjeftig
else for en som kjente jekta godt, som arbeidssted eller fra havnemiljø? Det har 
vært vanlig at sjøfolk i ledige stunder har laget skutemodeller; oftest har de stått til 
pynt i stua. 

Det er rimelig å oppfatte miniatyrvåpen utført i tre som leker. Middelaldertyper 
av sverd, spyd, økser og dolker er godt representert (fig. 3). Våpen er riktignok 
ikke funnet i bygrunnen, men kjennes fra andre funn, bl.a. fra Mariakirkens 
graver. Dette er leketøy vi kjenner igjen, i alle tider har smågutter vært opptatt av 
krigerske leker, og lekesabelen går aldri av mote. 

Kopi i naturlig størrelse av hammere for metallarbeid, utført i tre, må også 
tolkes som leke eller laget til barn, idet de ikke ville ha praktisk betydning i 
håndverket. De er funnet i lag hvor vi har belegg for at slikt arbeid ble drevet i 
form av andre funn, f.eks. digler. 

Sagaene beretter om forskjellige former for barneleker og aktiviteter. På 
grunnlag av disse kilder, ikon o grafisk materiale og egne erfaringer har vi identifi
sert baller av lær og tre. Lærballen er sydd sammen av et par stykker lær med 
lærtråd og trolig fylt med mose. En dreiet kule av tre er mere tvilsom, idet annen 
bruk (f.eks. som fløtt til fiskegarn) ikke kan utelukkes. Baller av forskjellige 
materialer er kjent fra lenge før Kristi fødsel (White 1971:23 ff), og materialet 
ballen var utført i var avhengig av balleken. I en form for kjeglespill har det vært 
brukt dreiete tre-baller eller kuler ( op. cit: 39f). 

Runde treskriver, med diameter ca. 4---5 cm, tykkelse ca. 0,5 cm, er antatt å 
være henholdsvis en snurrebass og et hjul til en liten vogn eller f.eks. til en trehest. 
Begge har rester av en trepinne gjennom et hull i midten. «Snurrebassens» pinne er 
på den ene siden utformet dobbelt konisk mens den andre er brukket. Lengden og 
utformingen på den delen som er hel, gjør det lite sannsynlig at det kan dreie seg 
om et hjul med aksling,- og den lar seg snurre! «Hjulet= har innrissete eker i kryss 
på den ene siden og akslen er brukket. Det er vanskelig for oss å forestille oss 
annen bruk av disse gjenstandene, men tolkningen er usikker. 
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Fig. 3. Lekesverd (G. 25850), ca. 1100. største mål, 15,7 cm. Lekeøks (G. 26112), begynnel
sen av 1100-årene. Lengde 26,5 cm. Gamlebyen, Oslo. (foto byE. I. Johnsen, U. 0.) 

85 



En annen form for snurrebass, en topp, har vært en leke kjent fra 4. årtusen 
f.Kr. i Ur og hos grekerne og romerne. (op. cit: 41). Fra middelalderen er 
gjenstanden kjent fra ikonografisk materiale, og i Gdansk er funnet flere eksem
plarer (Kumicka-Okulicz 1959, pl. VI). På Peter Bruegels maleri De Kinderspelen 
fra 1560 er en flokk gutter opptatt med dette spillet hvor toppen settes og holdes 
igang med en pisk. (Fig. 4 a-b). En slik topp kan det være vi har fra første halvdel 
av 1100-tallet. Dette spillet har forøvrig vært kjent helt inn i vårt århundrede. 

En gruppe småpiker på samme maleri av Bruegel er opptatt med et spill som 
utføres med fotrotsbein fra husdyr, astragalen. (Fig. 5). Spillet er kjent fra antik
ken (White 1971: 124), og i vår tid i Østfold ble det kalt «å jappe» (muntlig 
opplysning fra H. Berby, museumsvakt, Universitetets Oldsaksamling). 

På landsbygda utenfor Elverum var det samme spillet kjent, men her bruktes 
bare små steiner (muntlig opplysning fra A-K. Moe, museumsvakt, Universitetets 
Oldsaksamling). Og som på Bruegels tid var det bare småpiker som «jappet». 
Spillet gikk ut på at fem astragaler (eller stein) ble kastet på bakken. En ble tatt 
opp og kastet i luften mens man grep neste. Slik holdt man på med å kaste en i 
luften og gripe en ny til man hadde alle i hånden. Det synes fra Bruegels maleri 
som om det ble spilt med flere enn fem, og at astragalene ble fanget i et forkle. 
Men poenget var sikkert det samme: den som ikke nådde å få tak i en ny før den 
andre falt ned, var «ute». Den svakere representasjon av astragaler (rullebein) fra 
gris og småfe enn helbeinet (som også er et fotrotsbein) i Oslo som i de fleste 
middelalderfunn, tolkes som en mulighet for at dette spillet var kjent. På grunn av 
slitasjen som de ville ha vært utsatt for kan de ha blitt oppløst, eller spillet kan ha 
foregått på bestemte steder hvor vi ikke har gravd (Lie 1979:122). 

Spillet kan ha vært kjent i Norden fra jernalderen. I en antatt barnegrav på 
FiskebyHiltet i Norrkoping i Sverige ble det funnet 16 astragaler fra sau (Lund
stram 1965, Il: 101). 

I Oslo er det funnet flere hundrede såkaldte islegger, som er mellomfotsben av 
storfe. Det ble festet under fottøyet ved hjelp av snorer eller remmer tredd 
gjennom huller laget i begge ender. Man staket seg fremover isen på disse ved 
hjelp av en lang stang med en pigg i den ene enden. Sagaene nevner ski- og 
skøyteløp som idrettsleker for barn (Tillhagen 1956: sp. 351). Vi må derfor ha lov å 
anta at de minste isleggene kan ha vært benyttet av barn. 

Mellomfotsbeinet fra gris har vært benyttet som «musikalsk» leketøy av barn 
gjennom lange tider og over store områder. Gjennom beinet, på midten, ble det 
boret et eller to hull, og ved hjelp av en snor som ble tredd gjennom hullet i 8-tall 
snurret og trakk man fra begge kanter så det fremkom en lyd. Frem til våre dager 
har det vært i bruk på Vestlandet under benevnelsen «snorlebein» (Sevåg 183:20 f). 
På Shetland har det vært kjent under navnet «snorie bane». (Fenton 1978: 504). 

På Shetland har snoren vært bundet rundt beinet på en spesiell måte, man har 
ikke gjennomboret det. Navnebruken tyder på nordisk opphav, og det kan hende 
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Fig. 4a. Topp (G. 27830), begynnelsen av 1100-årene. Gamlebyen, Oslo. (foto E. I. Johnsen, 
U. 0.) 
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Fig. 4b. Gutter som spiller med topp. Engelsk manuskript fra 14 årh. MS. Roy. 2B VII, 
Queen Mary's Psalter. Brit. Mus. Etter White 1971, fig. 95. 

Fig. 5. Piker som spiller med rullebein (astragaler). Detalj fra Pieter Bruegel d.e. 's maleri 
«De Kinderspelen» fra 1560. Etter Kay 1969, fig. 29. 
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Fig. 6. «Snorlebein» (G. 28429, G. 30588), 1200-årene. Gamlebyen, Oslo. (foto E. l. John
sen, U. 0.) 

at utformingen på Shetland derfor er den opprinnelige. De gjennomborete mel
lomfotsbeina fra gris som er funnet i Oslo må vi anta har vært benyttet av barn til 
samme formål (fig. 6). (Wiberg 1977: 213 fig. 43). 

I likhet med miniatyrer av våpen og håndverksredskaper kunne vi forventet at 
også husholdningskar og -redskaper var blitt laget i smått format til bruk for barn. 
De minste som er funnet av f.eks. tvarer, diverse spader og spateler til hushold
ningsbruk og forskjellige små kar lar seg imidlertid vanskelig skille ut fra vanlige 
bruksgjenstander, idet behovet for små redskaper og kar til mindre porsjoner nok 
alltid har vært til stede. 

Fra Hovden ved Møsvatn har vi en bolleformet klebergryte med ører og spor 
etter jernhank, og dertil deler til to til. Disse er så små ( d. ca. 4 cm) at selv om 
ideen bak fremstillingen er ukjent for oss, må vi ha lov til å kalle dem for 
koppestell, helt sikkert ettertraktet av barna der i sin tid. Fra en annen hustuft ved 
Møsvatn, Neset, er funnet to sneller til håndtein (d. 3,5 og 2,2 cm). Små sneller ble 
tidligere laget til bruk for barn (Marta Hoffmann, Norsk Folkemuseum, muntlig 
opplysning), og i dette tilfelle er det fristende å forestille seg sneller til mor og 
datter. Vi vet imidlertid lite om spinne teknikker, og en liten snelle kan ha vært 
benyttet til spinning av en spesiell type tråd. 
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Fig. 7. Halvor Oppedal, Viksdalen, viser bruk av tust (sliul), i bakgrunnen sønnesønnen. 
(Copyright: Hedmarkmuseet, foto J. Haug). 

Utenfor byområdene er det funnet 10 miniatyrøkser av jern. Om disse har vært 
leker, redskaper for barn eller hatt annen betydning enn lignende i stor format, kan 
vi idag ikke si. Miniatyrøkser av jern fra vikingtid og tidligere er funnet under 
samme omstendigheter, d. v .s. det dreier seg i alle tilfellene om såkaldte løsfunn, 
funnet «i jorda», «under arbeide med jorda» etc. Flere miniatyr-steinøkser av type 
skafthulløkser er funnet under lignende forhold. Skafthulløkser av bergart var et 
hugge- og rydderedskap i det tidlige jordbruk. 

Synnøve Vinsrygg har på en overbevisende måte argumentert for barneredska
pet når det gjelder steinkøller i miniformat (Vinsrygg 1978:59). For oss kan det 

90 



synes underlig at redskaper som det har krevd lang tid å fremstille så omhyggelig, 
ble gitt til barn. Jernøksenes lengde varierer fra 5,5-10 cm, og grensen mellom en 
liten bruksøks og en miniatyrøks kan være vanskelig å trekke. De vanlige typene er 
representert, bilen, tømmermannsøksen, «bonde»-Øksen og øksen til alt-mulig
bruk (ved-hogging f.eks.), typer som var i alminnelig bruk gjennom lange tider. 
Bare to kan med sikkerhet dateres til middelalder, flere kan være fra etterreforma
torisk tid. 

Enkelte av øksene viser spor etter ganske hardhendt bruk. Eggpartiet har vært 
slått mot et hardt underlag og er blitt flatet ut. For å undersøke øksenes praktiske 
betydning, ble det foretatt en slipe- og etseprøve på et par stykker for å fastslå om 
de var utstyrt med eggstål eller ikke. Uten eggstål ville de ikke kunne brukes i det 
hele tatt. Øksene som var slått flate i eggpartiet, lot seg ikke undersøke, heller ikke 
de hvor eggpartiet var ødelagt. To stykker, en miniatyr bile og -tømmermannsøks 
derimot, viste klart at de i minste detalj var laget som riktige økser, med eggstål. 

I det gamle samfunn som levde på erfaringer var det viktig tidlig å øve inn de 
ulike arbeidshandlinger. Nytten, eller resultatet var trolig av liten betydning. 
Trening i opparbeidelsen av en teknikk eller en bevegelse har vært en viktig faktor i 
prosessen barna måtte gjennom for å tilpasse seg omgivelsene (fig. 7). Det er i lys 
av dette vi trolig bør se miniatyrredskapene, og da særlig de som er utført i samme 
materiale som forbildene. Fangst- og det tidlige jordbruks-samfunns steinredska
per er erstattet med redskaper av jern. Like omhyggelig som steinkøllen og 
skafthulløksene er jernøksene fremstilt- og vi har dem i alle typevarianter. Dette 
siste skulle underbygge teorien om at de virkelig var ment som redskap for barn. 

Avslutning 

Sikrest i vår tolkning av leker er vi når gjenstanden er en etterligning av voksnes 
redskaper eller våpen, utført i tre og gjerne mindre enn originalene. Slike leker må 
vi regne med at barn alltid har fått, men funnomstendighetene gjør at det bare er 
fra middelalderen disse er registrert. En annen kategori er utført som miniatyrer i 
samme materiale som originalene. Disse vet vi straks mindre om, men når vi kan 
utelukke at de har hatt praktisk betydning for voksne, kan vi foreslå at de har vært 
brukt av barn. Til slutt har vi en gruppe gjenstander som vi ved hjelp av tilbakeslut
ning fra leketøy i senere tid antar også har vært det i middelalder og forhistorisk 
tid. 

Summa ry 

The article deals with the problem of identifying toys and other objects made for 
children, found during archaeological excavations. 

The majority of preshistoric finds come from graves, and one might have 
expected to find toys or utility articles for children in children's burials, but we 
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cannot with an y degree of certainty interpret miniatures as toys. Moreover, wea
pons and other objects of a size suitable for children are no smaller than others 
associated with adults. The only secure indication of a child's burial is the skeletal 
material, and it seems likely that any toys buried with these children were made of 
a perishable material. 

Most of our medieval finds come from cities and towns, and great quantities of 
organic material have come down to us as a result of the favourable conditions of 
preservation there. Many of the medieval objects interpreted as toys are similar to 
those we know from our own childhood. 

The article concludes by stating that the objects interpreted as toys, or for the 
use of children in other ways, largely fall into three categories. Most easily identi
fied of these are the small, wooden copies of tools, boats and weapons- these must 
presumably be toys. Miniature tools of stone and iron, such as shaft-hole axes, 
stone clubs and iron axes, in all technical respects correct copies of full-size 
implements, are interpreted as children's tools, used for purposes of training, an 
important process in an ancient society entirely dependant on experience. The 
third category of objects are interpreted as toys, by means of conclusions derived 
from toys which were in use in living memory, but before our own childhood. The y 
include various types of toys and games employing bones of domestic animals. 
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Birgit Heyerdahl-Larsen 

«Gnostiske» amulettgjemmer i skatten 
fra Han? 

Ved en omvisning i Oldsaksamlingen høsten 1979 for en representant for den 
britiske utenrikstjenesten, Rosemary St. Johnston, ble vi naturlig nok stående en 
stund foran Hon-skatten, Nordens største gullskatt fra vikingtid. Hennes øyne falt 
raskt på to gullsylindre med opphengingshemper (C729a, b, fig. 1), som hun hadde 
sett paralleller til i sølv i antikvitetsforretninger i Sri Lanka. Også jeg fattet 
interesse for gull-«futteralene», som Sigurd Grieg kaller disse små sylindrene 
(Grieg 1929, s. 184) og sendte brev til museer i Colombo, New Dehli og London 
for om mulig å oppspore komparativt materiale. Resultatet var negativt. Men min 
nysgjerrighet var vakt. Da jeg ikke kan se at «futteralene» noen gang har vært 
nærmere omtalt i litteraturen, vil jeg i denne artikkel forsøke å kaste lys over deres 
anvendelse, datering og proveniens. (Fig. l.) 

Fig. l. Han-skattens to gullsylindre. Foto Leif Pedersen, U. O. 2:1 

93 



Fig. 2. Det antikke gemmet med senere gullinnfatning. Der var opprinnelig to- av det andre 
er bare innfatningen tilbake. Foto Leif Pedersen, U. O. 2:1 

Myntene i denne enestående skatten fra Buskerud har en vid spredning i tid og 
rom. Eldst er en øst-romersk solidus, preget under keiser Valens (364--378) i 
Thessaloniki (Saloniki) i nåværende Grekenland, yngst en solidus fra Michael III's 
regjeringstid, slått i Konstantinopel omkring 852 (Skaare 1966, s. 404). 

De øvrige er alle preget på 7- og 800-tall (frasett l fra 582-602). Av de 20 
myntene- 16 av gull, 4 av forgylt sølv -ligger pregningssted for hele 14 i øst, l er 
fra angel-saksisk og 5 fra frankisk område. 

De fleste forskere er enige om at storparten av de øvrige gullsakene i funnet 
likeledes er av 800-talls frankisk opprinnelse. Noen har imidlertid nordisk preg, 
mens andre synes å stamme fra antikkens verden. Jeg tenker her først og fremst på 
karneolgemmet (C730, fig. 2). Den filigranornerte gullinnfatningen er dog ifølge 
Holger Arbman antakelig frankisk, laget av et større gullblikkstykke (Arbman 
1937, s. 185). - Videre trekker jeg frem det lille gull relikviegjemmet - lokk 
mangler- (C727, fig. 3 a-b) med gresk innskrift: Herre! Hjelp din tjener Johannes 
(Holst 1952, s. 133). Stykket er vanligvis ansett som bysantinsk, men på bakgrunn 
av Johannesnavnets ugreske stavmåte (IOANN) foreslår Hans Holst produk
sjonssted lenger vest på latinsk språklig område, kanskje i Italia, men med ~t 
bysantinsk segl som modell. - Imidlertid kan vel smeden ha vært gresk, mens 
mannen for hvem smykket ble laget, kan ha stått latinen nær. 

I C. Bonners omfangsrike arbeid om magiske amuletter fra 1950 er avbildet et 
rundt lite bronsesmykke fra en privat samling i USA (Bonner 1950, Pl. XVII, fig. 
331). Stykket har kristne avbildninger på aversen og reversen og festeanordninger 
som Hon-relikvariet. Det antas å ha utgjort ett av flere tilsvarende ledd i et 
«reversible» arm- eller halsbånd. Bonn er angir bysantinsk opphav, antakelig «quite 
late» ( op. cit., s. 222), men sier intet om funnomstendigheter. 
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Fig. 3. Det boksformete bysantinske relikviegjemmet, fotografert fra for- og bakside. Det 
avtagbare lokk mangler. Foto Leif Pedersen, U. O. 2:1 

Under et besøk på den store vikingutstillingen i Stockholm september 1981 ble 
jeg oppmerksom på et rundt lite relikviegjemme av sølv fra et skattefunn i Allman
ninge, Valbo, Gastrikland, Sverige, nedlagt omkring 1100 (Graham-Campbell 
Viking Artefacts, A Select Catalogue, s. 97). Også dette har kristne avbildninger
det avtagbare lokk har en inngravering av jomfru Maria, relikvariets motsatte side 
St. Nicolas. Stykket er også gjengitt i Graham-Campbell og Dafydd Kidds publika
sjon utgitt i anledning av utstillingens fremvisning i London 1980 (se s. 59). 
Forfatterne angir Kiev som opphavssted. T. J. Arne understreker at stykket er av 
bysantinsk type (Arne 1914, s. 207) og daterer det til11. årh. Det er opphengt i en 
sølvkjede og har etter min mening flere likhetstrekk med Hon-relikvariet- feste
anordningen, den perlete rand og «boks»-formen med det avtagbare lokk (se fig. 
3a-b). 

De kulturelle og merkantile forbindelser Bysants/det unge kongerike Kiev 
utviklet seg raskt fra siste halvdel 9. årh. (Ostrogorsky 1969 utgaven, s. 228 ff.)
riket ble kristnet av bysantinske misjonærer. 

Jeg ser bort fra Holsts hypotese nevnt ovenfor og følger den gjengse qppfatning 
av Hon-relikvariet - produksjonssted Bysants. Kan det tenkes at flere av gjen
standene i Hon-skatten har sin opprinnelse i Middelhavsområdet? Det er sannsyn
lig. Jeg kan tenke meg at f.eks. også de to filigranornerte gullsylindrene stammer 
derfra. Arbman sier at Hon-funnet har et temmelig enhetlig preg og at de for
nemme gullarbeidene, de fleste filigranornerte, er av sikkert frankisk opphav. 
Etter min mening er dette å se noe ensidig på dette sammensatte funnet. Dog 
nevner han ikke spesielt sylindrene. 

Utseende går frem av fig. l. De har en største lengde på h.h.v. 4,3 og 2,2 cm. 
Selve rørene har rundt tverrsnitt, med en diameter på h.h.v. 1,2 og 0,65 cm. Ved 
blotte øye, men først og fremst gjennom mikroskop ser man at de må være laget 
ved opprulling av et «ark», idet de slagloddete skjøter ikke stemmer overens på ut
og innsidene, men overlapper hverandre (iakttagelse ved Aslak Liestøl). Den 
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Fig. 4 a-b. To amulettgjemmer fra utgravningene i York. Foto York Archaeological Trust. 
2:1. 
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største sylinderen har filigran tråder av 4 ulike tykkelser, mens den minste har 3 
omløpende ensartete tråder. 

Denne sylinder er i ene ende lukket med et halvrundt, hult lokk eller deksel, 
loddet til selve hylsen. Hvorvidt det har vært lokk i motsatt ende, eller om den 
største hylsen har vært lukket i endene, tør jeg ikke si. 

Begge «futteraler» viser spor av slitasje. Særlig er dette synlig på de omløpende 
ringene, tildels også på innsiden av de påfallende store hempene til største sylinder. 
Dette bør tillegges en viss betydning ved tolking av gjenstandenes bruk, noe jeg 
kommer tilbake til. (Hempen på den minste sylinder er forøvrig pålimt). 

Jeg kjenner ikke til nordiske paralleller. Det bokstavelig talt nærmeste jevnfø
ringsstykke (fig. 4a) ble funnet i York i 1972 ved undersøkelsene av det romerske 
kloakksystem. Denne gullsylinderen (ca. 1,75 cm. lang) er lukket i begge ender og 
kan ikke åpnes. Den og den «Vaseformete» gull-anhengeren med avtagbart lokk 
(fig. 4b), funnet samme sted, er begge tolket som amulettgjemmer (MacGregor 
1976, s. 11). Den l m. høye og 0,45 m. brede, steinsatte kloakkgrøften antas å ha 
ledet utførselsvannet fra et nærliggende badeanlegg, antakelig oppført under keiser 
Trajan (98-117) for den romerske legion stasjonert i York. Tallrike gjenstander av 
romersk herkomst, som spille brikker, gemmer, keramikk m.m., ble funnet. På 
grunnlag av keramikkskår antas klaokken å ha vært ute av bruk ved slutten av 4. 
årh. (Whitwell 1976, s. 48), men amulett-sylinderen er på komparativt materiale i 
British Museum foreslått en datering til2. eller 3. årh. e. Kr. En gjennomgang av 
F. H. Marshalls katalog over greske, etruskiske og romerske gjenstander i British 
Museums eie (Marshalll911) viser ca. 10 gull «amulet-pendants» av Hon-type, fra 
1,2 til 4 cm. lange, ingen er identiske. Datering, der slik er angitt, er som nevnt 
ovenfor, men dessverre oppgis ikke hva man daterer på. Funn omstendigheter og 
funnsted er oftest ukjente. Fra graver i handelsbyen Olbia ved Svartehavets nord
kyst stammer imidlertid 3 stykker. Der lå under tidlig keisertid- i hvert fall frem til 
midten av 3. årh. e. Kr. - romerske tropper (Minns 1913, s. 470). Fra 1901 har 
russerne foretatt systematiske utgravninger der. 

I en interessant artikkel av Max Siebourg (Siebourg 1898) får vi kjennskap til 
ytterligere 3 tilsvarende sy lindre av gull og l av sølv, alle gravfunn (manns- og 
kvinnegraver) fra 3. årh. De stammer fra h.h.v. gravfelt ved romersk kohorteleir i 
Gellep ved Rhinen (fig. 5), fra Wien, Regensburg og fra Picenum i antikkens 
Samnium ved Adriaterhavet i Italia, alle altså fra romersk territorium. Fra Italia, 
nærmere bestemt Petelia, kommer også nr. 3155 i Marshalls katalog. 

Idag er sylindrene oftest tomme og har gjerne bare ett eller intet lokk bevart. 
Siebourgs nevnte fire eksemplarer inneholder imidlertid såkalte gnostiske innskrif
ter - en allment benyttet betegnelse for innskrifter av magisk karakter opplyser 
Bonner ( op. cit., s. l). Gnostisismen (etter det greske ord gnosis = innsikt, 
kunnskap) var en religiøs massebevegelse i de første århundrer av vår tidsregning, 
frelsen skulle oppnås gjennom innsikt. Kirken anså bevegelsen som kjettersk 

97 



E-Im 

Fig. 5. Amulettgjemmet fra Gellep består av to sy/indre, de to nederste figurer på bildet. Når 
nr. to er stukket inn i nr. tre, ser de ut som øverste figur. - Til høyre Gelleper-bladet med den 
gnostiske innskrift. Tegning ved Tone Strenger etter Max Siebourg, Taf. VII, nr. 9, 10, 11. 

(Bonn er, idem). Opprinnelsen er ukjent, men gnostisismen inneholder hedenske, 
jødiske såvel som kristne elementer, og magi spilte stor rolle. Imidlertid understre
ker Banner at hverken forfatter eller eier av slike innskrifter behøver å ha tilhørt 
en gnostisk sekt - de fleste bør utelukkende betraktes som magiske symboler. 
Innskriftene - oftest på gresk - er å finne på forskjellig materiale, på halv- og 
heledelsteiner, papyrus og metall, og her kommer våre sy lindre inn i bildet. 
Innskriftene i sylindrene er nemlig med en stump gjenstand presset inn på små 
metall-«blad», oftest av gull (størelsen på Gelleper-bladet, fig. 5, er 8,4 x 5,7 cm). 
Bladene er løvtynne. Tegnene fremtrer derfor i speilvendt høyrelieff på baksiden 
(Jordan 1978, s. 84-86). Bladene er rullet opp til tynne rør- enkelte ganger flere 
beskrevne ark av ulikt materiale (gull, sølv, tinn) inni hverandre- før de er stukket 
inn i amulettgjemmet. Det 4,5 x 2,7 cm. store bladet fra Petelia ser på avbildningen 
i Marshalls katalog (fig. 3155) ut til å ha vært brettet flere ganger før opprulling og 
innføring i den 3,5 cm. lange hylsen. Man kunne derved stikke større blad inn i 
mindre rør. 

Galleren Marcellus, en god kristen på overgangen til 4. årh., anbefaler som 
botemiddel mot kolikk: med gyllen griffel skrives greske bokstaver på et gullblad, 
som stikkes i et rør av gull. Dette må man alltid bære på seg (Siebourg, op. cit., s. 
128). Som vi ser svarer uttalelsen helt til Siebourgs funn. 

Fra tidligste tider har mennesket følt behov for beskyttelse mot livets gjenvor
digheter. I Odysseen (antakelig fra 700-tall f.Kr.) er det mange hentydninger til 
magiske gjenstander og handlinger, opplyser Banner (op. cit., s. 3), og noen 
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hundreår senere nevnes i gresk litteratur det greske ord for amulett, som direkte 
betyr «ting bundet rundt kroppen», fremdeles ifølge Bonner. Fra gresk keramikk 
går det frem at «tingen» i begynnelsen kun var en snor eller et bånd, knyttet rundt 
hals, arm eller ankel, eller en løkke fra skulder rundt kroppen. Først senere ble 
smågjenstander hengt på. Etterhvert ble disse viktigere enn selve snoren. Amulet
ter, trylleord og innskrifter skulle jage de onde ånder bort- ved å nevne disse ved 
navn hadde man dem i sin makt. Enkelte av innskriftene består utelukkende av 
gudenavn babylonske, syriske, jødiske- jo fjernere guddommer, jo større styrke. 
Dels ble beskyttende symboler satt opp i hus og hjem og på åpen mark, dels bar 
man dem på seg. Erkebiskop Basilius (371-79) av Caesarea anbefalte således bruk 
av hengesmykker rundt arm eller hals til pynt og til vern mot onde makter 
(Siebourg, op. cit., s. 128). Den nevnte gullsylinderen fra Petelia er da også forsynt 
med kjede, likeledes av gull, 28 cm. lang, som nettopp skulle passe til en overarm 
(verre var det kanskje når man spente musklene?), men er for kort til en voksen 
hals. Amuletten fra Regensburg lå derimot i halsregionen på et kvinneskjelett. 
Samtlige sylindre har opphengingshemper for snor eller kjede. 

Gullet, dette kostbare metall, ble tillagt spesiell magisk kraft, men også andre 
edle metaller, som sølv og tinn, hadde denne evne. De ble ansett som uforgjen
gelige (Desroches-Noblecourt 1966, s. 222). Bonner meddeler at også de fleste 
edel- og halvedelsteiner, bl. a. karneol og bergkrystall hadde magiske krefter. 
Kanskje bør Hon-skattens 2 gemmer oppfattes som amuletter, og vi skal merke oss 
at blant perlene i funnet var flere av karneol. 

Hos grekerne og romerne forsøkte man særlig å beskytte barnas svake liv med 
amuletter, gjerne av gull og i form av halvmåne (lunula), som var spesielt virksom 
mot epilepsi, eller ringer, miniatyrsverd og små kuler (bullae). Tråd spilte også en 
viktig magisk rolle (Marshall, op. cit., s. 355). En av sylindrene i British Museum 
inneholdt da også en tust hvit tråd av silke. At kostbar import fra det fjerne Kina 
var blitt benyttet, bør ha styrket kraften. 

Som vi har sett er det ikke mange amulettsylindre vi kjenner til- 14-15 i alt, 
ifølge Marshall og Siebourgs arbeider. Siste understreker da også at tilsvarende 
funn er sjeldne i Romerriket, ikke minst på grunn av metallets kostbarhet. Mange 
er sikkert blitt smeltet om for annen bruk. De to fra Hon passer i form og størrelse 
så godt inn i gruppen at jeg har ingen betenkeligheter ved også å regne disse som 
amulettgjemmer. At det minste rørets lokk var loddet fast og altså ikke kunne tas 
av og på etter behag (jfr. funnet fra York) styrker denne tolking og utelukker 
muligheten av f.eks. nålehus. Videre husker vi at det ene Hon-stykkets hemper var 
slitt på innsiden- trolig etter kjede eller snor for opphenging, og de fremstående 
partier (de omløpende filigran-listene) var på begge sy lindre likeledes partivis 
sterkt nedslitte - kanskje etter langvarig gnissing mot hud og klær? 

Det kjennes larigt flere beskrevne metall-blad enn sylindre. 
Siebourg nevner 22 funn, hvorav flere med 2-3 ark. I tillegg kan nevnes 2 
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eksemplarer av sølv fra Tyrkia. Det ene er av ukjent proveniens, innkjøpt i en 
antikvitetshandel (Neumann 1969, s. 170--1), det andre stammer fra Aksaray/ 
Konya i Sentral-Anatolia og oppbevares i Arkeologisk Museum, Istanbul (nr. 71. 
125), som jeg fikk anledning til å besøke høsten 1980 under Utenriksdepartemen
tets kulturavtale. Konya, romernes Iconium, var et viktig knutepunkt for han
delsruter i flere retninger. Og nettopp dette funnet har sin spesielle interesse ved at 
det klart har vært opprullet og trolig en gang båret i en sylinder (Jordan, s. 84-86) a 
la våre fra Hon. Det samme kan ha vært tilfelle for flere av de øvrige bladene. De 
fleste innskrifter anmoder om beskyttelse mot fare - helst mot sykdom, særlig 
maveonder, jfr. Marcellus' ord, nevnt foran. Enkelte er «kjærlighetsinnskrifter». 

De gnostiske innskriftene er oftest avfattet på gresk, en sjelden gang latin og en 
gang latinsk språk, men greske bokstaver. Det er vanlig med innblanding av 
egyptiske, persiske, jødiske ord og magiske tegn. Ordene er til tider for oss det 
rene nonsens, men hadde sikkert betydning for eieren. Bokstavene kan avvike noe 
fra de greske - antakelig er dette bruk av kryptografi (hemmelig skrift). Men 
hvorfor denne stadige bruk av gresk? Siebourg og Bonner finner forklaringen i at 
de gnostiske amulettene kan være av gresk/egyptisk opprinnelse. I det hellenistiske 
Egypt fløt Orientens religioner sammen, der taltes gresk og der blomstret krypto
grafi og okkult magi, kjent av de få utvalgte. Kunnskapen gikk i arv fra far til sønn 
(Hunt 1929, s. 131). Tanken går her til den nordiske runeristeren - også han 
tilhørte en utvalgt elite. 

Den egyptisk/hellenistiske kultur øvet sterk innflytelse på de romerske 
erobrere. I soldatenes fotspor vestover fulgte troen på Orientens guder og på 
magiens kraft. Kort etter erobringen av Egypt (31 f.Kr.) begynte ifølge Plinius d.e. 
romere å bære ringer med avbildninger av egyptiske guddommer, sier Bonner (o p. 
cit., s. 7). 

At jeg oppfatter Han-futteralene som amulettgjemmer skulle vel gå klart frem. 
Hva de en gang inneholdt vil vi aldri få sikker beskjed om, men hvorfor ikke en 
«gnostisk» innskrift? 

Magiske ord og forskrifter har vært i bruk i ulike strøk til ulike tider. Så sent 
som for inntil 20--30 år siden kunne tyrkere bære en hamayli (arabisk ord) av gull, 
sølv eller tinn (fig. 6) rundt hals eller skulder innenfor klærne. Inni lå et papir med 
vers fra Koranen eller en bønn om beskyttelse mot onde ånder og demoner 
(skriftlig meddelelse ved arkeologen Hat<;e Baltacioglu, Ankara). Og at man på 
det overveiende buddhistiske Ceylon opp mot vår tid har båret «Han-futteraler» 
med bønnskrifter om vern og lykke ble meg fortalt av Rosemary St. Johnston som 
ga meg ideen til denne artikkel. Hennes uttalelse er senere bekreftet av universi
tetslektor Knut Kristiansen, Indo-Iransk Institutt. 

Hon-sylindrene bør vi som allerede nevnt, på komparativt materiale kunne 
datere til 2. - 3. årh. Proveniens for dette materiale, der slik er kjent, er alltid 
innenfor Romerrikts grenser. Der var det nettopp i de første århundrer av vår 
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Fig. 6. Amulettgjemme av sølv ornert med bladranker fra Etnografisk Museum, Ankara, Nr. 
16.724. Ottomansk periode. L. 8.5 cm. diam. 1.9 cm. Foto besørget i Ankara. 

tidsregning hele menigheter, fra keiser (bl.a. Hadrian og Mark Aurel) til plebeier, 
som dyrket de magiske kunster (Siebourg, op. cit., s. 152). Romerne hadde rik 
tilgang på gull fra gruber på eget territorium i Spania og sydøst Europa. (Polak 
1970, s. 10-11). 

Sammen med Valens-mynten og gemmene (kanskje også det bysantinske relik
variet) var amulettgjemmene gamle da de med langt yngre saker ble lagt i norsk 
jord en gang etter midten av 800-tallet. Hvordan skal man forklare denne blanding 
av eldre og yngre saker? Her bør trekkes inn de ulike teorier vedrørende Hon
skattens nedleggelse: tempelskatt, samlet fra forskjellige strøk gjennom århundrer 
-eiendeler til viking fra austrled- vikingbytte fra vestrled- «Danegeld» utbetalt til 
vikinger i frankerriket. Dette siste syn gjør bl.a. Skaare seg til talsmann for i sin 
artikkel 1966 (s. 408). 

De «gamle» sakene i Hon-skatten bør kunne innpasses denne siste teori. 
Arbman understreker at antikke kameer og gemmer ofte forekommer på senmero
vingiske og frankiske gjenstander. Det skulle være tilstrekkelig å minne om Lot-
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harkorset fra sent 900-tall med en vakker avbildning av den unge keiser Augustus. 
Pregning av gullmynter opphørte så godt som fullstendig fra 9. til 13. årh. i 

Mellom- og Nord-Europa, sier Holst. Bare Bysants og de arabiske makthavere 
kunne forsyne Vest-Europa med gullmynter for den internasjonale handel. 

Også Sverre Marstrander understreker de livlige handels- og kulturforbindelser 
som ifølge arabiske kilder ennå på 800-tall besto mellom frankerriket og den nære 
Orient (Marstrander 1952, s. 10-11). Han trekker i den sammenheng frem Han
skattens relikviegjemme (fig. 3) og de østlige myntene. Det synes rimelig at slike 
mynter inngikk i de løssummer vikingene fikk utbetalt. Som Skaare sier- panikk 
hersket i frankeriket - i hast måtte det skrapes sammen verdisaker for å bli kvitt 
vikingene. At det således kom med gamle såvel som nye saker, er ikke å undres 
over. 

Meget mulig inneholder skatten andre småsaker fra antikken enn dem jeg har 
nevnt her. Kanskje også flere amuletter (f.eks. den oppkveilete slangen og de tre 
skålformete hengesmykkene med korsmotiv?). Denne Nordens merkeligste og 
sterkt omdiskuterte gullskatt fra vikingtid fortjener utvilsomt en ny bearbeidelse. 
') Se note. 

Summa ry 

Among the many objects- coins and jewellery- in the 9th cent. gold hoard from 
Hon in Buskerud, Norway, there are two small gold cylinders (fig. l) with filigree 
ornamenta ti on. Both have suspension loops and the small er has a cap soldered to 
the corpus at one end. As the two objects have never been subjected to a thorough 
examination, the author here attempts to throw light on their use, dating and 
provenance. 

The oldest coin in the treasure trave is an East-Roman solidus minted 364-78, 
the youngest was minted in Constantinople about 852. The majority of the 20 coins 
are from the East, 5 are Frankish. Archaeologists believe most of the jewellery to 
be of Frankish origin. However two gems (fig. 2) have their origin in the Greek/ 
Roman world and a small reliquary (fig. 3) is probably Byzantian. 

The author is of the opinion that the two cylindrical pendants may also derive 
from the classical world. Their closest parallel was found in York in the Roman 
sewer system, which was out of use by the end of the 4th cent. Comparative 
material (a bo ut lO pieces) in the British Museum suggests that the York cylinder 
(fig. 4) should be dated to the 2nd or 3rd cent., a dating which fits in well with four 
similar objects found in graves on the Continent (Siebourg 1898), all within the 
Roman fron tier. Most of the cylindrical pendants in the British Museum are 
without provenance, but three were found on the Russian Black Sea coast, in 
graves in Olbia. This was a thriving town in antiquity, where Roman troops were 
quartered at least until the mid 3rd cent. 
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Today most of these pendants are empty. One, however, contains thread, a 
magic symbol in ancient times. The four specimens mentioned by Siebourg contain 
«gnostic» inscriptions, impressed with a blunt object on thin tablets usually made of 
gold, a metal that was supposed to possess magic powers in antiquity. Quite a large 
number of «gnostic» tablets without cylinders are known (22 are mentioned by 
Siebourg). As a rule the inscriptions are in Greek with an intermingling of Egyp
tian, Persian and Hebrew words as well as magic signs. The words ask for protec
tion against an y form of danger, especially sickness. A few are «love-inscriptions». 

The author believes the two Hon cylinders to be amulet-boxes once carried in a 
chain or strap around the neck or arm. What they contained is highly doubtful, but 
why not «gnostic» inscriptions? Similar objects housing prayers were in use until 
recent times in several countries, for instance Sri Lanka and Turkey (fig. 6). 

Comparative material indicates that the Hon cylinders should be dated to 2nd 
or 3rd cent. Their provenance ought to be somewhere within the Roman world, 
where magic was known to play an active part in the lives of emperors as well as 
among the man in the street. 

Perhaps the Hon hoard was paid as tribute to Norwegian vikings in France. The 
Franks may have hurriedly gathered what precious objects they could find - old 
things as well as new o nes - to get rid of the fierce N orsemen. 

There may be more items from classical Antiquity in the Hon find, apart from 
the o nes mentioned in this p aper. This much discussed and splendid treasure 
certainly deserves renewed examination. 
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Note 
1
) I mai 1982 så jeg 3 filigranornerte gull-«sylindre» av Hon-typen i Atens Bysantinske 

Museum. Også disse stammer fra et skattefunn, myntdatert til 7. årh. 

104 



Gerd Stamsø Munch: 

Bautastener og vei 
Et forsøk på nytolkning av reiste sten på Gimsøy i Lofoten. 

Fra Nord-Norge kjenner vi hittil bare 2 runestener, begge fra Nordland. Den ene 
står på Lauvøy i Steigen k. og er så tæret at det ikke er mulig å lese innskriften. 
Den nordligste kommer fra Gimsøy, Vågan k. På gården Kleivan av Sand hadde 
den «i uminnelige tider» ligget i veikanten da den i 1810 første gang nevnes i 
skriftlige kilder1

). I 1868 ble stenen flyttet til Bergens Museum, som i 1972 over
førte den til Tromsø Museum ved museets 100-års jubileum. - Også innskriften på 
Gimsøystenen har vært vanskelig å lese og tolke. Den siste som har arbeidet med 
den, er Gerd Høst. Hennes oversettelse lyder: «uki Åses bror reiste denne grav
røys efter ()Næfis() da Åse flydde herfra, og likeså disse (kjennelige) stenen> («da» 
kan være tids- eller årsakskonjunksjon2

). Selv om der er usikkerhetsmomenter, ser 
Gerd Høst ut til å gi innskriften en ganske snever datering: «den kan vanskelig 
være eldre enn 10. årh.»; « . . . ikke kan være yngre enn 10. årh.»; . . . can 
hardly be later than the beginning of the 10 century».3

) 

Runestenen på Gimsøy ble funnet i et rikt forhistorisk miljø, noe allerede flere 
av gårdsnavnene viser: Vik, Hov, Saupstad, Vinje i tillegg til Sand. Fra alle disse 
gårdene kjennes funn og fortidsminner fra jernalder (se fig. l for Kleivan (av Sand) 
og nabogården Vinje). Ikke mange fortidsminner er synlige i dag, men tidligere 
registreringer viser at der har vært store gravfelt både på Vinje og på Kleivan av 
Sand. 4

) I enkelte graver er det gjort funn, ved tilfeldige gravninger eller ved 
Nicolaissens undersøkelser. Dessverre er flere av funnene enten forsvunnet, eller 
de gir få opplysninger. De få som lar seg datere, ser imidlertid ut til å skrive seg fra 
såvel eldre som yngre jernalder. 5) 

Allerede Colban opplyser i 1810 at det sto en bautasten på den andre siden av 
veien i forhold til det sted hvor runestenen lå. Nicolaissen beskriver den slik: 
« . . . bautasten, 1,54 metr. høi, 56 centm. bred; den staar paa en liden forhøi
ning, som ei har gravhaugsform. Da veistien gaar tæt ved stenen, kan maaske 
jordsmonnet være noget nedtrampet. Tæt ved laa den anden med runer beskrevne 
sten, ... »-Bautastenen Reka6

) tiltrakk seg på en sørgelig måte oppmerksomhe
ten en av de store snevintrene i 1970-årene, da den dessverre ble knekket i 
forbindelse med brøyting. Bare en stump på 25 cm stakk opp, og den avbrukne 
delen ble liggende i motsatt veikant. Fra Tromsø Museums side ble det vurdert 
hvorvidt man skulle prøve å reparere stenen på stedet, eller om man skulle flytte 
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Fig. l 
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den. Tross motforestillinger mot å flytte et fortidsminne kom man til at det i dette 
tilfelle ville være det riktige. Stenen sto delvis ute i veibanen, og faren for en ny 
knekk var derfor stor. Erling R. Kleivan sa seg villig til å la bautaen bli gjenreist på 
innmarka, ca. Sl/2 m SV for den opprinnelige plassen. Her ble bautaen plassert 
etter at den var blitt restaurert. 

Oppgravingen av det som sto igjen av bautastenen Reka og undersøkelsen 
rundt den startet ut fra den hypotese at stenen sto på en grav, slik også runestenen 
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Fig. 2. Reka gjenoppsatt 

skulle ha gjort etter Gerd Høsts tolkning av innskriften. Nå kunne imidlertid ikke 
engang Nicolaissens lille «forhøining» lenger sees. En dyp veigrøft ville ha tatt det 
meste, og resten ville ha vært jevnet ved utvidelse og oppbygging av veien. -At 
veilegemet stadig var blitt hevet, kunne utgravningen bekrefte. Påfylling av jord og 
grus og senere av veigrus kunne følges i flere lag. Derimot kom det ingen bekreft
else på at Reka var reist på en grav. Et mørkere parti vel 50 cm under nåværende 
overflate ble først antatt å være en grav, hvor stenen sto i NØ-kant. Det mørke 
partiet kunne nemlig bare følges noen få cm forbi stenen på N-siden i veibanen og 
gikk ikke utenfor stenen i Ø; på V-siden strakte det seg ca. 1,50 m, og motS kunne 
det følges maksimalt ca. 30 cm utenfor bautaen, men her var det rimelig å anta at 
veigrøften hadde fjernet endel av den formodete graven. Nå viste det seg at det 
laget som skilte seg ut, bare vare 3-5 cm tykt, og at bautastenen var satt ned i en ca. 
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35 cm dyp grop og solid støttet opp med en stenpakning rundt. -Den delen som ble 
gravet ut, var vel 120 cm høy, og den avbrukne delen målte 94 cm. Reka har altså 
vært ca. 215 cm høy, omkring 45 cm høyere enn runestenen. Før den ble knekket, 
hadde den raget ca. 120 cm opp. Siden Nicolaissen i 1884 oppgir høyden til «1,54 
meter hØi», skulle veibanen være hevet omtrent 35 cm etter den tid; etter utgrav
ningen å dømme var det i hvert fall neppe mindre. 

Så vidt det synes rimelig å tolke utgravningsresultatene, har Reka ikke stått på 
en grav. Det må selvsagt tas det forbehold at veigrøften nå gikk nær stenen på 
S-siden, og at bare en liten del av veibanen på N-siden ble fjernet. Imidlertid 
skrådde veigrøften så kraftig at det er lite sannsynlig at man i nivå med underkant 
av bautaen ikke skulle ha kommet på sporet av en eventuell grav. På N -siden 
fortsatte som nevnt det mørke laget bare noen få cm, slik at det med stor sikkerhet 
kunne sies at det ikke var noen grav på den siden. 

Spørsmålet er om det kan finnes noen annen tolkningsmulighet når det gjelder 
Reka. Det er da rimelig å trekke inn både runestenen og en interessant opplysning 
hos Nicolaissen. Etter å ha omtalt diverse gravhauger på Kleivan som det nå bare 
er en igjen av, sier han: «Nær disse hauger har paa et sted som nu er oplagt til ager, 
staaet i rad 13 spidse stene med et skridts mellemrum mellem hver; kun stenenes 
toppe stod over jorden». 7) Dessverre finnes det ingen spor etter disse stenene, og 
heller ikke er det noen som kjenner til andre opplysninger enn de Nicolaissen gir 
og senere Amund Helland, som tilføyer «og er nu borttagne». 8

) Etter Nicolaissens 
beskrivelse må de ha vært «borttagne» allerede i 1884. Om det har vært tilfelle 
allerede i 1863 og til og med i 1810, siden stenene ikke nevnes hverken av Yngvar 
Nielsen9

) eller av Colban, er vanskelig å si. Men man må vel ha lov til å gå ut fra at 
denne lave stenrekken har vært nærmere Nicolaissens enn Nielsens og Colbans 
interessefelt. Under enhver omstendighet er Nicolaissens beskrivelse så eksakt at 
jeg ikke ser noen grunn til å tvile på at stenene har eksistert. Derimot er hans 
stedsangivelse så upresis at det ikke er mulig å komme frem til en nærmere 
lokalisering. Han beskriver 4 gravhauger som i forhold til runestenen og Reka er 
«længere fremme og ved pladsens huse». Den ene av disse haugene er fremdeles 
synlig og ligger på Kleivan av Sand på brnr. 2 et par hundre meter vest for Reka på 
brnr. 9. Alle haugene ser ut til å ha ligget øst for husene, en av dem- ikke lenger 
bevart- ca. 30m («skridt») syd for de 3 andre, og på østsiden av denne var der 
«mange smaa uregelmæssige forhøininger». Så følger den dessverre svært vage 
lokaliseringen av de 13: «Nær disse hauger ... », noe som kan skyldes at Nico
laissen selv har fått en vag angivelse. 

Når det gjelder plasseringen av runestenen, kan det neppe være noen tvil om at 
den og den innskriftsløse bautaen har stått ganske nær hverandre, men på hver sin 
side av veien. I sogneprest Colbans brev heter det: « ... den eene staaer oprejst, 
og den anden ligger paa den anden Side av Vejen, begroet med Moss.» Siden 
runestenen veier omkring 800 kg, er det vanskelig å tenke seg at den har vært 
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flyttet. Det er sannsynlig at de har stått omtrent slik som f.eks. de to runestenene 
ved Torsatra i Uppland, av Mårten Stenberger betegnet som «vagvårdare». 10

) 

Det fremgår av Gerd Høsts interessante artikkel at innskriften på Gimsøyste
nen ikke er lett å lese og følgelig heller ikke å tolke. Selv går Gerd Høst nærmere 
inn på 2 av de tidligere tolkningene, Bugges og Krauses11

). På ett punkt er alle tre 
enige, nemlig avslutningen med «disse kjennelige stenen>. Dessverre har jeg ingen 
forutsetning for å diskutere tydning og tolkning av en runeinnskrift. Når Gerd Høst 
mener å kunne slutte at runestenen er reist i forbindelse med en grav, ser det 
imidlertid ut til at de mange gravhaugene i området har vært medvirkende.'2

) 

Forøvrig er argumentasjonen selvsagt språklig, og den tar sitt utgangspunkt i at 
Gimsøystenens innskrift viser en av de mange reiserformlene som er alminnelig 
kjent fra tidlig vikingtid over hele Norden. I følge Gerd Høst står vanligvis «stein» 
som objekt i reiserformelen, men også ord for grav, f.eks. «kumbl». Som i de fleste 
reiserformler følger objektet like etter verbet. «For» sier Gerd Høst, «det kan 
neppe være tvil om at raisa uar må inneholde akk. av den nordgerm. u-st. *waru
«røys», gno. vorr, nyno. vor, som i Tomstadinnskriften fra tidlig folkevandringstid 
foreligger i nom. waruR med betydningen «gravrøys» .... ». Hun henviser også 
til den vestnorske og nordnorske bruk av ordet vor eller vorr. Om denne betydning 
sier Ivar Aasen: «en Steenbrygge, en Rad af Steene paa hver Side af en «StØd» 
eller Landingsplads, nedlagt for at befæste Lunnerne og til at træde på ved 
Landstigningen. Alm. vest og nord i Landet»13

) Gerd Høsts konklusjon når det 
gjelder objektet i reiserformelen på Gimsøystenen er at betydningen er «enten 
«(grav-)røys» eller «stensetting»». Hun mener at det «er meget mulig at *waruR 
var den gammelnordiske terminus for de stensettinger (av skiftende form) som er 
påvist i alle tre nordiske land i forbindelse med grav». Og som den eneste av de 
runologer som har behandlet Gimsøyinnskriften, trekker hun her inn opplysningen 
om de 13 lave stenene. Hun mener at det «ikke er utelukket at Gimsøy-anlegget 
har vært et stenkretsmonument med to bautastener, en med og en uten runer, og 
13 mindre innskriftløse stener, noe i likhet med Vastra Stro, Skåne, med 2 runeste
ner og 5 ubeskrevne bautastener. »14

) 

Jeg er helt enig med Gerd Høst i betydningen av å se innskriftens: « ... disse 
(kjennelige) stenen> i sammenheng med både Reka og de 13 lave stenene, og når 
hun sier at objektet er enten «(grav-) røys» eller «stensetting», finner jeg derfor 
den siste forklaringen mest sannsynlig. Et «stenkretsmonument» kan det imidlertid 
neppe ha vært på Gimsøy. Stenene på Vastra Stro står ganske riktig i en ring'5

), 

mens Nicolaissen uttrykkelig sier at de 13 stenene sto på rad med et skritts 
mellomrom. Dersom «skritt» tilsvarer omkring l m og hver sten opptar ca. 1/2 m, 
har rekken vært omkring 20m lang. Og selv om Nicolaissens stedsangivelse er vag, 
er det ingen tvil om at han plasserer .dem i nærheten av gravhaugene, nå på brnr. 2, 
og ikke ved de to høye stenene. 

Stenrekken har sannsynligvis stått omkring 150--200 m VSV for Reka, kanskje 
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noe nærmere. Under enhver omstendighet mener jeg at det er vanskelig å tenke 
seg at runestenen, Reka og de 13 lave stenene i rekke kan ha dannet et samlet 
gravmonument. Spørsmålet er da om det kan finnes en annen forklaring. Som 
allerede nevnt bør de to høye stenene ha stått på hver side av veien, som etter hvert 
er blitt bygget opp, slik også utgravningen viste. Et par eksempler på runestener 
reist i forbindelse med vei eller bro kjenner vi fra før i vårt land, Dynnastenen på 
Hadeland'6

) og runestenene fra Eik'7
). At det å reise bautastener ved veien, ikke 

var uvanlig, fremgår også av Håvamål: «Sjeldan står bautasteinar nær veien, om 
ikkje slektning reiser den etter slektning» 18

). - Langt flere er eksemplene fra 
Sverige19

). Den mest kjente er Jarlabankes bro i Taby i Uppland. Her har det 
antagelig stått 2 runestener overfor hverandre ved siden av broen (2 ble i middelal
der flyttet til kirker), og dessuten ble broen kantet med mindre bautastener uten 
runer. Innskriften på alle 4 runestener forteller at Jar la banke reiste stenene til 
minne om seg selv, og at han alene eide hele Taby. «Gud hjalpe hans ande!». 

Det må innrømmes at disse innskriftene ser ut til å være omkr. 100--200 år yngre 
enn den på Gimsøystenen, og at de fleste har en kristen bakgrunn. Så viktig som 
bro og vei var, tror jeg imidlertid ikke at en tidsforskjell behøver å utelukke en 
mulig tolkning av et stenmonument på Gimsøy som en veimarkering. Et anlegg 
som det da er særlig fristende å trekke inn, er Anundshogområdet i Vastmanland. I 
tillegg til Sveriges antagelig største gravhaug, mange mindre hauger og 5 skipsset-

Fig. 3. Anundhogområdet med gravhauger og bautasten. 
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Fig. 4. Runestenen ved Anundhogen. 

ninger står her en runesten som er en av flere som er reist på et tingsted, her på 
Badelunda tingplats. «Folkvid reste alla dessa stenar efter Heden, sin son, Anunds 
broder. Vred ristade runorna». I 1960--61 ble det foretatt en undersøkelse som 
resulterte i at «alla dess a stenar», eller 14 bautastener, ble gravet frem20

). Med 
runestenen som den høyeste i midten hadde stenene stått langs en gammel vei som 
i NØ førte til et vadested over en elv. Langs stenene er det nå ikke noe spor å se 
etter veien, men ned mot elven er det en markert hulvei. I SV leder stenrekken i 
retning mot Badelundaåsen, hvor det ligger et stort gravfelt og en gammel vei 
kantet med flere små bautastener. 
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Fig. 5. Anundhogområdet, rekken med reiste sten. 

Når vi ser på de to runeinnskriftene, er de påfallende like, særlig hvis vi godtar 
valget av «stensetting» og ikke «(grav-) røys» for Gimsøystenens <<Uar>>. Under 
enhver omstendighet omtaler begge innskrifter henholdsvis «disse (kjennelige) 
stenen> og «alla dessa stenar» som en navngitt person har reist til minne om en 
annen, en slektning.- Det neste spørsmål blir så om det er sannsynlig at det kan ha 
gått en vei i det området hvor de 13 lave stenene etter Nicolaissens vage angivelse 
bør ha stått. Mens de 2 høye stenene uten tvil sto ved den veien som også i dag går 
nær stranden, har stenrekken antagelig stått noe lenger inne etter lokaliseringen i 
forhold til gravhaugene å dømme. 

Som tidligere nevnt forteller både gårdsnavn og fortidsminner om gammel 
bosetning på Gimsøy. Sands nabogård i vest er Vinje, og på gammelgården her sto 
kirken inntil1800. Kirken er nevnt i Aslak Bolts jordebok21

), men hvor meget eldre 
den er enn begynnelsen av 1400-årene, vet man ikke. Spor etter vollen rundt den 
gamle kirkegården vises fremdeles ved lav vegetasjon. Det er antagelig også spor 
etter middelalderbosetning på Vinje, og her var tidligere flere gravhauger på 
eiendommen. - Gammelgården ligger over 250 m fra den veien som går langs 
stranden. Innkjørselen er i stedet fra veien som nå går over øya tilnærmet N-S, og 
fra denne veien er avstanden vel150 m. For å komme fra Sand til Vinje har man 
både i dag og tidligere måttet krysse Kleivaelva som stort sett deler mellom de to 
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Fig. 6. Bautastener langs gammel vei. 

gårdene. Elven er ikke stor, men bred og dyp nok til at man kunne bli våt hvis man 
ikke var innstilt på å hoppe over. Det er dessuten noe myrlendt på begge sider. 
Ved en rekognosering oppover Kleivaelva 31. mai 1980 med lav vegetasjon ble det 
gjort en observasjon som kan ha betydning. Ca 70 m syd for broen var det på 
østsiden av elven i retning mot husene på gnr. 51, brnr. 2, en markert forsenkning. 
Den var ca. l m bred og omkring 1/4 m dyp og skilte seg også ut fordi gresset her var 
grønnere. Forsenkningen kunne følges i rett linje ca. 75 m mot øst før den dels 
forsvant, dels gikk i ett med et traktorspor; det siste hadde vel å merke et helt 
annet løp enn forsenkningen, i det det allerede ved husene bøyde mere i sydlig 
retning.- Vest for elven var forsenkningen vanskeligere å følge, men kunne anes i 
ca. 10m lengde, noe forskutt mot nord, antagelig p. gr. a. en forhøyning. Forsenk
ningen ligger ved det sted som nå er det nordlige utløpet av Stormyra på Kleivan.
Interessant var det etterpå å registrere på ØK-kartet at mens Reka og de øvrige 
fortidsminnene på Sand og Reka ligger godt innenfor 5 m-koten, svinger koten inn 
langs elven til noen meter forbi punktet hvor forsenkningen krysser. Det tyder på 
at havet i jernalder har gått noe lenger inn akkurat her og gjort overgangen over 
elven vanskeligere enn i dag (se fig. 1). 

En besnærende tolkning av den forsenkningen som ble registrert, er at den er 
en svak rest av en hulvei. I VSV peker den i retning mot gammelgården på Vinje, i 
ØNØ mot Reka og funnstedet for runestenen. Den siste retningen peker dessuten 
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Fig. 7. Vinje, svake spor av mulig hulvei. 

gjennom det området hvor jeg etter Nicolaissens retnings- og avstandsangivelser 
mener at det er mest sannsynlig at stenrekken har stått, et parti hvor det forøvrig 
også er avmerket et lite myrparti på ØK-kartet. -Ut fra en slik tolkning vil vi få 
rester av en oldtidsvei fra runestenen og Reka, en på hver side av veien, via en ca. 
20 m lang rekke med lave, reiste sten og en nå ca. 85 m lang hulvei over elven. 
Veien har ført til Vinje, som rimeligvis har vært litt av et sentrum, siden det var her 
kirken kom til å ligge i middelalder. - Det er muligens også verd å legge merke til 
at et av de nordnorske tunanleggene, det hesteskoformete anlegget på Saupstad, 
ligger 1750 m i luftlinje vest for Vinje. Her er det imidlertid ikke foretatt noen 
undersøkelser. Og ikke bare har de fleste av de tunanlegg som er datert, vist seg å 
være fra eldre jernalder, men tuftene på Saupstad har også størst likhet med dem 
på de eldste nordnorske anleggene22

). På den annen side skal man ikke fraskrive en 
eventuell vei lange tradisjoner. 

Teorien omkring de 15 stenene på Kleivan av Sand vil knapt noensinne kunne 
bevises. Nøyaktig hvor runestenen har stått, vet vi ikke, heller ikke om den har 
vært reist på en grav- noe som forøvrig ikke behøver å utelukke min teori. Enda 
mindre vet vi når det gjelder de <<13 spidse stene i rad»; ikke vet vi hvilken retning 
rekken har hatt, og stedsangivelsen er vag og derfor vid. Endelig er sporene etter 
den mulige hulveien svake. Allikevel mener jeg at det ikke er usannsynlig at disse 
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stenene i tidlig vikingtid har vært reist som et verdig minnesmerke etter Næfis i 
form av en markering av veien mellom Sand og Vinje. -Den lave stenrekken er 
forlengst forsvunnet, og runestenen står utstilt i Tromsø Museum. Dessverre måtte 
Reka flyttes, men den står ikke så mange metrene fra sin opprinnelige plass og 
vitner om veien som i hvert fall har passert den i århundrer. 

Summary: 

Some years ago a standing stone on the island Gimsøy in Lofoten was accidentally 
broken during snow-ploughing. As the remaining part of the stone was now in fact 
partly in the road, Tromsø Museum decided to move it about 5V2 m before 
repairing it. 

Just opposite this standing stone one of the only two runic stones known in 
Northern Norway was found at least 170 years ago. Bergen Museum, where it was 
moved in 1868, presented it to Tromsø Museum in 1972 as a centenary gift. Many 
scientists have worked on the inscription, most recently Gerd Høst, who reads: 
«l.ki, Åse's brother, erected this mound after ... Næfe's ... when Åse fled 
from hence, and also these conspicuous stones»3

) «erected this mound» is an 
interpretation of «raisa u ar». Høst stresses, however, that the meaning of «uar>> of 
the Gimsøy inscription is «(grave-) cairn» or «stone setting» 14

). According to Høst, 
the inscription can hardly be later than the beginning of the 10th century. 3) 

An interesting piece of information, first mentioned in 1884,7
) refers to 13 

pointed stones standing in a row, one «step» (probably about l m) between each; 
only their tops were visible a bo ve the surface. The y were apparent! y removed as 
early as in 1884 and thus we shall never know exactly where the stone row was 
found. According to the description, however, it was not far from the two taller 
standing stones. 

The author suggests that these 15 stones may have been one monument leading 
to an assumed river-crossing, on either side of which traces of a hollow may be 
seen, roughly l m broad and V4 m deep, and about 85 m long altogether. 

Such a tentative interpretation agrees with the runic inscription, if one chooses 
Gerd Høst's reading that a stone «setting», not a grave cairn, was erected, as well 
as «these conspicuous stones». A fairly dose parallel, though on a larger scale, is 
the Anund mound area in Vastmanland, Sweden. 20

) 

Noter 
1
) Sogneprest Colban i brev datert 19. sept. 1810, Sophus Bugge, Norges Innskrifter med de 

eldre runer I, s. 384. 
2
) Høst, Gerd, Innskriften på Gimsøystenen, Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, Bind 

XVIII, 1958, s. 330. 
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3
) Høst 1958, s. 324, 339, 342. 

4
) Nicolaissen, O., Ab. 1884, s. 5-6. 

5
) Sjøvold, Th., The Iron Age Settlement of Arctic Norway Il, Tromsø Museums Skrifter 

Vol. X, 2, 1974, s. 92, samt Tromsø Museums arkiv. 
6
) Både runestenen og den innskriftløse stene har ifølg. Høst 1958, s. 293 på Gimsøy vært 

kalt Reka, men jeg velger i det følgende Reka bare som navn på den siste. 
7
) Nicolaissen 1884, s. 6. 

8
) Helland, Amund, Norges Land og Folk, XVIII 4, 1908, s. 594. 

9
) Norges Innskrifter med de eldre runer I, 1899, s. 384. 

10
) Stenberger, Mårten, Det forntida Sverige, Uppsala 1964, s. 758, fig. 311. 

11
) Høst 1958, s. 298. 

12
) Høst 1958, s. 293, s. 325, note 1

) 

13
) Aasen, Ivar, Norsk Ordbog, Christiania 1873, s. 945. 

14
) Høst 1958, s. 325-326. 

15
) Danmarks Runeindskrifter, 1941-42, muntlig opplysning fra Universitetsbiblioteket, 

Oslo. 
16

) Norges Innskrifter med de yngre runer I, 1941, s. 192 ff. 
17

) Næss, Jenny-Rita og Aslak Liestøl, Runesteinen fra Eik i Sokndal, Stavanger Museum 
Årbok 1972, Stavanger 1973, s. 45 ff. 

18
) Havamal, strofe 72. 

19
) Jansson, Sven B. F., Runeinskrifter i Sverige, Uppsala 1963, s. 106 ff. 

20
) Jansson 1963, s. 125 f. 

21
) Helland 1908, s. 595. 

22
) Johansen, Olav Sverre og Tom Søbstad, De nordnorske tunanleggene fra jernalderen, 

Viking, Bind XLI, Oslo 1978, s. 44, s. 49. 
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Birgitta Wik: 

Hovedlinjer i bosetningsutvikling 
og naturtilpasning i Trøndelag 
i det første årtusenet e. Kr. 

Innledning 

Eldre arkeologisk forskning som behandler Trøndelag i det første årtusenet e. Kr. 
er sammenfattet av Sverre Marstrander i Norges bebyggelse 1954. En kortere 
versjon er utgitt i Viking 1956. Oddmunn Farbregds artikkel «Arkeologi norda
fjells» (1980a), er det seineste bidraget til oversikter over arkeologisk virksomhet i 
Trøndelag. Jeg kommer her først og fremst til å behandle forskningsresultat etter 
midten av 1950-tallet, og da med hovedvekt på 1970-tallet. 

Først vil jeg prøve å dele inn Trøndelag i forskjellige økologiske soner. Deretter 
skal jeg prøve å passe inn det arkeologiske materialet i de forskjellige sonene, og 
samtidig undersøke om en kan spore noen utvikling i bosetningen og utnyttingen 
av ressurser. 

Trøndelags natur er meget skiftende og området kan deles inn i mange for
skjellige økologiske soner alt etter naturforhold og tilgang på ressurser. Det er 
vanskelig å få helt bestemte, klart avgrensete soner, da området karakteriseres av 
elvedaler og fjordbotner som skjærer gjennom landskapet og avbryter fjell- og 
skogssoner. Med bakgrunn i en naturgeografisk regioninndeling av Trøndelag 
(Naturgeografisk regionindelning av Norden 1977), kan en soneinndeling likevel 
foretas. Den naturgeografiske inndelingen er fremst en inndeling av vegetasjonen i 
soner. Men da vegetasjonen er avhengig av verden rundt, avspeiler den mange 
naturforhold som klima, jordbunn m.m. Disse forholdene er viktige ved en økolo
gisk soneinndeling. 

Trøndelag inndeles naturgeografisk i fem forskjellige soner. Den naturgeogra
fiske inndelingen må forenkles en del for å få den praktisk. Her gjøres et forsøk på 
en deling i tre soner (fig. l); en ytre sone (kystsone), en midtre sone (fjord- og 
elvsone) og en indre sone (fjellbygd- og fjellsone). Det største avviket eller for
enklingen fra den naturgeografiske regioninndelingen gjelder den sørlige boreale 
(barskogs-)sonen. Områdene i denne sonen fordeles på midtre og indre sone slik at 
større elvedaler føres til midtre sone, mens øvrige områder føres til indre sone. På 
denne måten forenkles framstillingen. Samtidig vinner en at områder med større 
elvedaler komme'r i samme sone. 

Ut ifra de naturgeografiske forutsetningene og deduksjon ut ifra ressurser kjent 
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1 : Ytre sone (kystsone) 

2 : Mdtre sone (elv- og fjordsone) 

3 : ncre sone (fjelbygd- og fjelsone) 

Fig. l. Inndeling av Trøndelag i tre økologiske soner. Soneinndelingen bygger på en natur
geografisk regioninndelning (Naturgeografisk regionindeling av Norden 1977). Kommunene i 
Trøndelag og steder som er spesielt nevnt i artikkelen er avmerket på kartet. 

i historisk tid, skisseres ressursene i de forskjellige sonene. En må være klar over at 
de forskjellige sonene har gjennomgått forandringer i de 1000 år som her behand
les. Landheving i denne perioden må ha betydd en del. Granens innvandring til 
Trøndelag rundt den midtre og seinere delen av dette tidsrommet (Hafsten et alia 
1979, s. 174) er en faktor som må ha hatt innvirkning på ressursutnyttingen i 
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sonene. Beitemulighetene kan f.eks. ha blitt dårligere. Jeg tar imidlertid ikke her 
hensyn til slike forandringer i de forskjellige sonene, da det krever mer omfattende 
undersøkelser. Slike forandringer vil trolig ikke heller forandre det generelle 
inntrykket av bosetningsutviklingen og naturtilpasningen i det aktuelle årtusenet. 

Beskrivelse av ytre sone 

Til den ytre sonen hører kystområdet fra og med Leka, Nærøy og Vikna i nord til 
og med Agdenes, Snillfjord, Hitra og Frøya i sør. I området mellom ligger Ytre 
Namdalen og Fosenhalvøya. Mange fjorder skjærer seg inn i landet. De største er 
Foldfjorden, Namsfjorden, Trondheimsfjorden og Hemnefjorden. 

Landskapet har foruten tilknytning til sjø og fjord, tilknytning til fjell. Det 
karrige landskapet brytes av dalbotn er. Noen flatbygdsområder finnes også. Det er 
da først og fremst Ørlandet med Storfosna som bør nevnes. Sonen er naturgeogra
fisk først og fremst boreonemoral, men har et alpint innslag (N aturgeografisk 
regionindelning av Norden 1977). (Boreonemoral sone: Grensesone mellom løv
skogs- og barskogssone). 

Den viktigste ressursen i kystområdet er den som finnes i sjøen. Det gjelder da 
først og fremst fisk, men også større sjødyr som sel. Andre ressurser i forbindelse 
med sjøen er sjøfugl, egg og dun. Adgang til beite finnes i fjellområdene og i 
dalbotnene. Fjellområdene byder også på ressurser i form av jaktbart vilt og 
forskjellige vegetabilier, deriblant molter. Blant viltet må villrein ha vært viktig. 
Schøning (1910, s. 168) opplyser at det tidligere, dvs. før hans reise på 1770-tallet, 
fantes hjort på Otterøya. Idag er Hitra, Hemne, Snillfjord og Otterøya de steder i 
Trøndelag som har den største bestanden av hjort (Langvatn 1980, s. 88, 90). 

Beskrivelse av midtre sone 

Til den midtre sonen hører større elvedaler og fjordbotner med inntilliggende 
skogsområder. Det er da først og fremst sør- og østsiden av Trondheimsfjorden 
med de ytre dalbotnene langs Stjørdals- og Verdalselva. Også de ytre delene av 
dalbotnene langs Orkla og Gaula hører til her, liksom dalbotnen langs Namsen. 
Områdene rundt Snåsa vatnet må også regnes til midtre sone. Det meste av den 
midtre sonen er boreonemoral etter den naturgeografiske inndelingen. Noen 
områder er imidlertid som tidligere nevnt, sørlig boreale. 

Det som forener områdene er det åpne landskapet med nærhet til vatn som gir 
gode kommunikasjonsmuligheter. Andre felles ressurser er nærhet til skog, adgang 
til beite og muligheter til korndyrking. I fjord og elv var det muligheter til fiske. I 
elvene først og fremst laks og i Trondheimsfjorden sei, sild, m.m. Forekomst av sel 
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i fjordene må en også regne med. Rundt Snåsavatnet må innsjøfiske ha vært en 
viktig næring. I skogene er jaktbart vilt en ressurs. Blant storvilt må en tro at elg og 
kanskje hjort hadde den største betydningen. Skogsområdene ga også muligheter 
til innsamling av vegetabilier, dvs. bær, røtter, urter o.a. Også selve skogen var en 
viktig ressurs. 

Beskrivelse av indre sone 

Til den indre sonen hører fjellbygdene og fjellområdene i innlandet som ligger som 
et randområde innenfor ytre Namsen og Trondheimsfjordsområdet og innenfor de 
ytre delene av Gaula og Orkla. 

Bl. a. Namsskogan, Røyrvik, Lierne, det indre av Snåsa, Meråker, Røros, 
Oppdal, Rennebu og Meldal hører til denne sonen. Denne sonen kan egentlig 
deles i to forskjellige soner, da den inneholder områder av helt forskjellig karakter. 
Den ene er rene fjellområder og den andre er dalbygder med mulighet til jordbruk. 
I den naturgeografiske regioninndelingen (1977) hører fjellområdene til en alpin 
sone, mens dalbygdene hører til de sørlige og nordlige boreale sonene. 

Ressurser i fjellet er først og fremst jaktbart vilt. Idag er det mest rype som 
jages, men en må regne med at reinen fantes i vill tilstand i storparten av disse 
fjellområdene under jernalderen. Blant vegetabilier har molter trolig hatt størst 
betydning. I fjellvatn og bekker finnes ørret. Av andre ressurser i fjellområdene 
kan nevnes myrmalm og kleberstein. I fjelldalene gis muligheter til jordbruk. 
Tilgang på beite i utmarksområdene må en også regne med. 

Bosetning og naturtilpasning i ytre sone 

Den arkeologiske forskningsaktiviteten i ytre sone er liten når det gjelder jernal
der. Aktiviteten består mest av tilfeldige og systematiske registreringer av fornmin
ner. Den absolutt største fornminne gruppen er røyser. En får anta at disse i største 
utstrekning er fra jernalder, selv om en ikke kan se bort ifra at en del trolig er 
eldre. Et eksempel på kystrøyser som ligger ut mot den åpne sjøen, er to røyser fra 
Sundet i Osen som ble undersøkt i 1976 (Wik 1976). Beliggenheten sees på fig. 2. 
Røysene ga ikke daterende funn. Ut ifra den generelle ressurstilgangen i området, 
får en anta at befolkningen som har etterlatt seg røyser har levd av sjøens og fjellets 
ressurser, og at de utnyttet beiteressursene ved å holde husdyr. Selv om ikke noen 
pollendiagrammer er utarbeidet for området, får en anta at det i det minste på 
noen steder fantes mulighet til åkerbruk. 

Visse områder som Ørlandet, Storfosna og kanskje også Jøa, har hatt spesielt 
gode forhold for jordbruk. En viktig ressurs ved kysten er nærheten til Leia og 
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Fig. 2. Sundet, Osen. Ytterst på tangen sees beliggenheten for to kystrøyser som ble undersøkt 
i 1976. Foto: B. Wik 1976. 

dermed til de kystnorske forbindelseslinjene. Det viser seg i materialet bl.a. 
gjennom spannformete leirkar og korsformete spenner. Et eksempel på et område 
der beliggenheten ved Leia i kombinasjon med ressurser ved kysten har gitt 
opphav til velstand utover det alminnelige, er Leka. Herlaughaugen fra yngre 
jernalder er en av de største gravhaugene i Norge. Områder hvor en kunne vente å 
finne fornminner og funn som viser til makt er områder ved fjordmunninger. Her 
har en mulighet til kontroll av varetransport fra innlandsområdene. Ved mun
ningene av Trondheimsfjorden kunne Agdenes eller Ørlandet være viktige i denne 
forbindelsen. 

Direkte spor etter bosetning annet enn i form av graver er det lite av i området. 
Huler med kulturlag fra eldre jernalder finnes imidlertid spredt. 

Th. Petersen utførte utgravninger i Haugshulen på Leka i 1916 (Petersen 1917, 
s. 3ff). I kulturlaget som med hjelp av kammer er datert til5. årh. e. Kr., fantes et 
forholdsvis omfattende organisk materiale bevart. Det besto av rester av for
skjellige skalldyr, bein av fisk, fugl, sel, sau og okse. Av gjenstander fantes foruten 
kammer en fiskekrok med mothake. Både kammene og fiskekroken er av hjorte
horn (fig. 3). Funnmaterialet viser først og fremst til utnytting av ressurser i sjøen, 
men også til utnytting av landvilt gjennom redskapene av hjortehorn. Materialet 
viser også at en trolig holdt husdyr. 
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"''t, 

Fig. 3. Fiskekrok og kamfragment av hjortehorn fra Haugshulen på Leka. Fiskekroken er 6, 7 
cm. lang. Foto: DKNVS, Museet 1916. 

Andre huler med kulturlag fra eldre jernalder i kystområdet gir samme spor 
etter ressursutnytting. Det gjelder bl.a. Hestneshulen på Hitra og huler på Gladsøy 
og Halmøy i Flatanger og på Ramsøy i Osen. Hestneshulen har imidlertid hoved
sakelig bosetningsspor fra steinalder (Petersen 1910, s. Sff). Noen av hulene har 
flere arter husdyr enn sau og storfe representert. Det gjelder da hest, svin og hund. 
Husdyrbeina skulle kunne tyde på en mer stabil bosetning. 

Fra yngre jernalder er det ikke noen kjente spor av bosetning i huler. Er dette 
tilfeldig eller opphørte hule bosetningen i yngre jernalder? Materialet gir ikke noen 
holdepunkter. Hulene langs Trøndelagskysten plasserer seg imidlertid daterings
messig innenfor den tidsramme som mange huler og hellere langs norskekysten 
med bosetningsspor fra jernalderen plasserer seg innenfor, dvs. mellom ca. 200 og 
500 e.Kr. 

På øyene utenfor kysten av Flatanger er det kjent tufter av en spesiell karakter. 
Det er s.k. kysttufter. Disse finnes langs hele ytterkysten fra Rogaland t. o. m. 
Trøndelag (Magnus 1974, s. 99). Undersøkelser av slike tufter har vist at noen av 
disse var i bruk f.o.m. merovingertid. Tradisjonen forteller at bruken fortsetter og 
intensiveres utover i middelalderen. Ikke noen av tuftene i Flatanger er undersøkt, 
så noen nærmere datering av disse foreligger ikke. På Risøya og Sandøya utenfor 
Bergen er et par kysttufter undersøkt (op. cit. s. 72ff). Begge disse tuftene var i 
bruk i yngre jernalder. Funnmaterialet i disse tuftene viser først og fremst til 
utnytting av ressurser i sjøen, men også til utnytting av landvilt; hjort eller 
reinsdyr. Bein etter storfe og sau/geit inngår i det bestemte bein~aterialet. Kyst
tuftene blir tolket som sesongbosteder for bønder som skulle fiske til husbruk. 
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Det er interessant å merke seg at beinmaterialet fra hulebosetningen i eldre 
jernalder og fra kysttuftene i yngre jernalder avspeiler en likartet ressursutnytting. 
En sammenheng kan spores her. Hulebefolkningen fra eldre jernalder kan i yngre 
jernalder ha begynt å ta i bruk kysttuftene. Da de fleste kysttuftene trolig hører 
hjemme i middelalder kan en imidlertid neppe trekke noen slutning om dette. 
Tidsgapet blir sannsynligvis da altfor stort. 

Som sammenfatning kan sies at det med den nåværende forskningssituasjonen 
er vanskelig å spore en utvikling i bosetningsmønsteret og naturtilpasningen i ytre 
sone. Det er imidlertid en tendens til at bruken av huler til bosetning opphører i 
skiftet mellom eldre og yngre jernalder. Kysttufter synes så smått å komme i bruk i 
yngre jernalder. I kystområdet for øvrig er det vanskelig å spore noen brudd i 
utviklingen. En får derfor gå ut ifra en stor sett kontinuerlig utvikling med visse 
ekspansj onsperioder. 

Bosetning og naturtilpasning i midtre sone 

Forskningsaktiviteten omkring Trøndelags jernalder har først og fremst blitt kon
sentrert om den midtre sonen. Innenfor denne sonen er det Namdalen som interes
sen i stor utstrekning er blitt rettet mot og da spesielt Overhalla og Grong. Av eldre 
forskere er det først og fremst Th. Petersen som med sine mange gravundersøkel
ser har vært aktiv i området. Harald Egenæs Lund har foretatt en del registreringer 
av fornminner fra jernalder i området (se bl.a. Lund 1957, s. 136 ff). En historiker, 
Jørn Sandnes, har tatt opp problemer i bosetningsutviklingen i Namdalen i for
skjellige bygdebøker. I seinere tid er det først og fremst Oddmund Farbregd som 
har vært aktiv i området. Nylig (1980) har Kristian Pettersen tatt opp en del 
problem i forbindelse med Namsendalførets jernalder. 

Sandnes har i Namdalens historie (1965) gitt en oversikt over bosetningsutvik
lingen i jernalder for området. Han regner med en ekspansjon i gardsbosetningen i 
tidsrommet fra 4. t. o. m. 6. århundre. Sandnes mener her at ekspansjonen delvis 
er forårsaket av innvandring til området. For de indre bygdene synes forbindelses
linjene først og fremst å lede sørøstover mot det gamle Trøndelag og muligens enda 
lenger mot sør. Under merovingertid mener han at forbindelsene med Uppsverige 
er grundleggende for den videre ekspansjonen og ser ikke bort ifra en innvandring 
fra øst. Han mener at Namdalen var et viktig knutepunkt for varer fra nord som 
skulle til Malarområdet. Han ser også Namdalen som et viktig produsentområde. 

Sandnes bygger her sine antakelser dels på arkeologiske funn og en tidligere 
arkeologisk forskning, og dels på stedsnavn, og da først og fremst gardsnavn. 
Sandnes har seinere (1971, s. 27) revidert sin tidligere oppfatning og mener at de 
østlige impulsene har blitt for sterkt trukket fram. Han kan nå ikke se noen 
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Fig. 4. Veiem, Grong. Velutstyrt skjelettgrav i kiste fra ca. 500 e. Kr. Utenfor kista sees 
kryssgående pløyespor. Foto: O. Farbregd 1976. 

tvingende grunn til å anta noen omfattende innvandring fra øst til Trøndelag i 
jernalder. Jeg har likevel valgt å trekke fram Sandnes oppfatning i Namdalens 
historie, da den sammenfatter den tidligere forskningen. 

Farbregd (1980 c) har i Viking 1979 presentert undersøkelsene av to velutstyrte 
skjelettgraver fra eldre jernalder på gårdene Veiem (fig. 4) og Sem i Grong. I 
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Fig. 5. De tre storhaugene på Bertnem i Overhalla. Foto: DKNVS Museet, omkring 1910-
1920. 

samme artikkel presenteres de første resultatene fra en undersøkelse av hustufter 
med funn fra eldre jernalder på garden Bertnem i Overhalla. På samme gard ligger 
tre svære gravhauger med en diameter på 40--45 m og en høyde på 5-6 m (fig. 5). 
Haugene antas vanligvis å være fra yngre jernalder, men daterende funn savnes. 
En kartlegging av det ringformede tunanlegget på Sankthanshaugen på garden 
Værem i Grong presenteres i nevnte artikkel. Gravene på Veiem og Sem er begge 
datert til folkevandringstid. Kullgroper i nærheten av Veiemgraven er 14C datert til 
førromersk jernalder, og plogspor under graven til overgangen mellom bronse- og 
jernalder. Alle fire lokalitetene har heimnavn. Det har betydning for dateringen av 
heimnavn i distriktet. 

Alle fire funnplassene ligger ved Namsen. Materialet har et kystnorskt preg 
med bl.a. spannformet keramikk, langhus og ringformet tunanlegg. Helt annerle
des preg har funnene fra Th. Petersens utgravninger langs sideelva Bjøra. Funnene 
har her et enklere og mer stereotypt preg. Farbregd forklarer forskjellen med den 
helt ulike betydningen Bjøra og Namsen har hatt som ferdselsårer. Bjøra har hatt 
mer lokal betydning. Elva fører fram til en avgrenset bygd, mens Namsen har 
forbindelse med Sanddøla og dermed med svære innlandsområder. 

Farbregd (1980 c, s. 69ff) sammenstiller et landhøyningsdiagram for Værem i 
Grong med arkeologiske lokaliteter langs Namsen, bl.a. tunanlegget på Værem og 
rike graver som de på Sem og Veiem. Han finner god overensstemmelse mellom 
dateringen av disse fornminnene og tidspunktet for når elvemunningen har ligget 
ved de forskjellige plassene. Farbregd skisserer en modell der kontroll av elvemun
ninger er forutsetning for makt og rikdom. Namsen har da i eldre jernalder vært et 
utskipningssted for svære innlandsområder og har knyttet disse områdene sammen 
med handelsleia som gikk i nord-sør langs kysten. Bønder og høvdinger skulle da 
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ha vært mellomledd som har organisert og kontrollert handelen, kanskje gjennom 
redistribusjon av større og mindre enheter. 

Pettersen (1980) skiller ut ifra gravmaterialet mellom tre økonomiske nivåer i 
gardssamfunnet i Overhalla og Grong i jernalder: 

l. Gard i balanse eller med lite overskudd. 
2. Gard med større overskudd. 
3. Gard med spesielt stort overskudd. 

I gravmaterialet kan spores et generelt oppsving i yngre jernalder. Pettersen 
antyder at det har eksistert garder som har hatt en handelsfunksjon ( op. cit. s. 
126). De har da fungert som et omsettingsledd i en handelskjede som importerte 
varer til området i bytte mot lokale produkter. Disse gårdene har da hatt mulighe
ter til å skaffe seg et ekstra overskudd. Pettersen foreslår at båtproduksjon er 
årsaken til det økonomiske oppsvinget i området i yngre jernalder. Nærhet til skog 
og til elv er grunnlaget for dette. Båtproduksjonen kommer da i tillegg til jernvin
nas framvekst. Overhalla og Grong har et stort antall båt graver, hvorav 17 sikre 
(op. cit. s. 130). 

Spor etter jernalderens bosetning i Namdalen i form av gardsanlegg er påvist. 
Kristen Møllenhus og Kurt Alterskjær har undersøkt noen gravhauger og ei hustuft 
(fig. 6) på Mosetet i Overhalla (Møllenhus 1975). 14C dateringer fra hustufta løper 

Fig. 6. Hustufta på Mosetet i Overhalla. Foto: K. R. Møllenhus 1970. 
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fra vikingetid til begynnelsen av middelalder. Gravene ble datert til merovingertid 
og vikingetid. Spor etter åkerreiner finnes nedenfor skråningene ved tufta. Bryn
hild Vorren (1970) har foretatt pollenanalyse basert på prøver fra en myr helt i 
nærheten av åkerreinene og har da påvist dyrking av bygg, havre og lin tilbake til 
begynnelsen av merovingertid. 

Oppsummerer en dette kan en si at Farbregds funn fra eldre jernalder gir et 
annet bilde av Namsensområdet enn det den eldre forskningen har gitt. Ved 
Namsen synes det i eldre jernalder å være en stabil bosetning som avspeiles i rike 
funn. Jordbruket kan i hvert fall spores tilbake til overgangen mellom bronse- og 
jernalder. En kan spore en kontinuitet i materialet, men med et oppsving i 
folkevandringstid, da de rike gravfunnene med kystnorskt preg kommer inn. 
Skeivheten i tolkningen av den eldre jernalder i Namdalen mener Farbregd først og 
fremst er forårsaket av at det eldre materi~let hovedsakelig stammer fra sideelva 
Bjøra. Grunnlaget for oppsvinget langs Namsen i eldre jernalder er gode jord
bruksmuligheter, muligheter for produksjon av handelsvarer i inn tilliggende områ
der og topografiske muligheter å kontrollere ferdsel og varetransport. 

Oppsvinget skulle kunne sees i forbindelse med en eventuell oppkomst av 
redistributive høvdingedømmer i eldre jernalder. Det ringformede tunanlegget på 
V ærem kunne da tolkes som sentrum i et slikt høvdingedømme i tråd med en 
tolkning som er foreslått for tunanlegg i Nord-Norge (Johansen & Søbstad 1978, 
Wik 1980). De varer som gikk ut fra høvdingedømmet får en regne med først og 
fremst var produkter fra innlandet, spesielt produkter fra jaktbart vilt. 

Som vi så ved gjennomgangen av ytre sone synes det som om en i ytre 
Namdalen selv hadde forutsetninger til å besørge en varetransport. Det synes som 
om stabiliteten og kontinuiteten er sterk nok til å fortsette i yngre jernalder i 
Namsenområdet. K. Pettersen (1980) har vist at gravmaterialet svikter i merovin
gertidens begynnelse, men han mener det har sin grunn i en radikal forandring av 
gravskikken. I den seinere delen av merovingertiden kan en allmen velstandsøk
ning spores i gravmaterialet. En generell årsak kan trolig være jernvinnas fram
vekst, men mer spesielt pga. utnytting av skogen til båtbygging, som Pettersen har 
foreslått. De forskjellige oppsvingsperiodene i Namsenområdet trenger en således 
ikke å forklare med innvandring slik som tidligere er blitt hevdet. 

Forskningsaktiviteten i området rundt Snåsavatnet har vært liten. Ved en 
mindre utgravning i 1976 på et gravfelt på garden Navlus i Snåsa ble det imidlertid 
funnet et blæsteranlegg under en av gravene (Farbregd 1979, s. 56 ff). Anlegget ble 
gjennom 14C dateringer plassert i tidsrommet ca. 100-200 e. Kr. Navlus ligger i 
grenseområdet mellom midtre og indre sone og kunne kanskje føres til indre sone. 
Utvilsomt viser imidlertid blæsteranlegget på Navlus til tidlig jernutvinning i Trøn
delag i nær tilknytning til midtre sone. Jeg kommer tilbake til dette under behand
ling av indre sone. 

Det finnes lite publisert materiale fra nyere forskning i Trondheimsfjordsområ-
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det. Møllenhus (1973) har imidlertid gitt en lokal oversikt over den eldste bosetnin
gen på Inderøya. Lyder Marstrander (1977) har foretatt en undersøkelse av boset
ningen i Inn-Trøndelag i romertid. Han vil med sin undersøkelse bl.a. prøve å 
svare på spørsmål om hva som forårsaket funnkonsentrasjonen i området i romer
tid. Som svar trekke han fram adgangen til dyrkingsbar jord, godt klima, belig
genheten ved fjorden, som gir gode kommunikasjonsmuligheter både utad Leia og 
østover langs Verdalselva til svensk område. Han peker også på rike muligheter til 
binæringer som sildfiske, selfangst, elg- og hjortejakt. 

Eksempel på garder med svære gravfelt i Trondheimsfjordsområdet er Egge i 
Steinkjer og Geite i Levanger. Jeg skal gå litt nærmere inn på Geitegravfeltet. Det 
har funn både fra eldre og yngre jernalder, men det er importfunnene fra eldre 
jernalder som utmerker seg. I 1972 ble et par mindre graver på feltet (fig. 7) 
undersøkt (Jonsson & Marstrander 1973). Undersøkelsen var interessant ikke pga. 
store importfunn, men pga. funn av et spannformet leirkar (fig. 8), og en korsfor
met spenne. Bl.a. pga. at slike funn er forholdsvis uvanlige i de indre Trond
heimsfjordsområdene mener Farbregd (1980 c. s. 71) at disse områdene ikke har 
deltatt i det kystnorske handelssystemet. Et problem her er imidlertid import
funnene langveisfra som det finnes rikelig av fra eldre jernalder i området. En 

Fig. 7. Parti av gravfeltet på Geite i Levanger. I forgrunnen sees grav 18 under utgraving. 
Foto: B. Wik 1972. 
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Fig. 8. Spannformet leirkar funnet på Geitegravfeltet i grav 18. Karest høyde er ca. 16 cm. 
Foto: P. Fredriksen 1975. 

tilbakegang i importfunnene kan imidlertid merkes i folkevandringstiden. Hvis 
ikke spredningsbildet av spannformete leirkar og korsformete spenner forandrer 
seg, kan funnet på Geite sees som et tegn på gardens spesielle posisjon. Her var en 
av de få gardene som hadde kontaktene åpne til handelssystemet langs kysten. 
Orienteringen for øvrig i Trøndelag kunne da eventuelt gå østover. Trøndelag var 
sikkert ikke isolert. 

Undersøkelsen på Geite var også interessant pga. funn av seks kullgroper i 
nærheten av de undersøkte gravene. 14C dateringer av andre slike groper i forbind
else med graver viser at de fleste skriver seg fra førromersk jernalder og tidlig 
romertid (Farbregd 1972, a, 1979 b). Enten gropene tolkes som graver, kokegroper 
eller annet, vise.r de til menneskelig aktivitet i området i tidlig jernalder. Gravfeltet 
har også funn fra yngre jernalder. I nærheten av gravfeltet er en jordbruksristning: 
Det er da trolig at en på Geite har kontinuitet i bosetningen fra bronsealder. Geite 
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er et vinnavn og disse ansees å kunne gå tilbake til Kr.f. (Stemshaug 1973, s. 96f). 
Her er muligheter for en enda eldre datering. Dette passer bra med den forskyv
ning bakover i tiden av flere navneklasser som nå foregår med bakgrunn i arkeolo
giske data. 

Næringsgrunnlaget på Geite skulle da være jordbruk og husdyrhold paret med 
muligheter til fangst i fjell og fjord. Viktig er beliggenheten ved fjorden som gir 
kontakt med ytterkysten. Viktig er også nærheten til råvareproduserende områder 
i innlandet. Geite kan da stå som et eksempel på større garder i Trondheimsfjords
området som viser en tydelig konsentrasjon av økonomisk makt. 

Spesielt med tanke på de tidlige sporene av jordbruksindikatorer i pollendia
grammene i Nord-Norge (Vorren 1979), er det trolig med en tidlig datering av 
jordbruk også i Trondheimsfjordsområdet. Inntil videre har en imidlertid altfor få 
pollendiagrammer. En pollenanalyse fra Setnanmyra i Nedre Stjørdal utført av 
Kari Egede Larssen viser dyrking av korn i eldre jernalder (Larssen 1954, s. 94ff). 

De mange bygde borgene i Inn-Trøndelag er også et materiale som kan brukes i 
studiet av bosetningsutviklingen i området. Da bygdeborgene ligger ved ferdsels
leder, kan de kanskje vise til forskjellige maktområders behov for kontroll med 
bl.a. varedistribusjonen. Jeg skal imidlertid ikke gå nærmere inn på bygdeborgs
problematikken. 

Noen nedgang i materialet i Inn-Trøndelag synes ikke å kunne spores ved 
overgangen til yngre jernalder. Materialet viser tvert imot en ekspansjon. Det 
finnes muligheter til å tenke seg en høvdingeinstitusjon med røtter i eldre jernalder 
som utvikles til å bli slik som vi kjenner den mot slutten av forhistorisk tid. 

Mye 'er ugjort innen jernalderforskningen i Inn-Trøndelag. Forskerne har 
kanskje konsentrert seg altfor mye om de store importfunnene og de generelle 
utviklingslinjer og handelslinjer. Det skulle være nyttig å foreta analyser av mer 
begrensete områder for å belyse bosetningen. Serier av pollenanalyser sett i 
sammenheng med det arkeologiske materialet, vil da kunne si en del om jordbruks
utviklingen og dens kontinuitet i området. 

Bosetning og naturtilpasning i indre sone 

De plasser i indre sone som det har vært forskningsaktivitet i de seneste årene, er 
først og fremst Roset i Stjørdal og Oppdal. Det er O. Farbregd som har utført 
undersøkelser på begge plassene. Blant den eldre forskningen kan først og fremst 
nevnes Th. Petersens undersøkelser på Vahaugen i Meldal (1923). 

Hosetundersøkelsen var et tverrvitenskapelig prosjekt omkring marginal boset
ning (Farbregd et alia 1977). Roset ligger nærmest på grensen mot midtre sone. 
Orienteringen mot vatn savnes her, men en får ikke glemme nærheten til jord
bruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Med hjelp av fosfatkarteringer og påvis-
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ning av åkerreiner har åkrer blitt konstatert. I området finnes åkrer og dyrkings
røyser. Forhistoriske hustufter ble ikke påvist. Datering av graver på Roset spen
ner seg fra ca. Kr. f. t. o. m. vikingetid. Pollenanalyser utført av Ann-Mari 
Halvorsen, viser beiteindikatorer så langt tilbake som neolitikum. Sikre indikasjo
ner på korndyrking får en i overgangen mellom eldre og yngre jernalder. 14C 
dateringer av kull i åkerreiner gir dateringer tilbake til eldre romersk jernalder. 

Hosetundersøkelsen ga indikasjon på tidlig jernutvinning. En slagghaug ble 
undersøkt og en serie 14C dateringer fra denne viser til yngre romertid. 

Undersøkelsen på Roset viser både tidlig jordbruk i et utkantstrøk og tidlig 
jernutvinning. Mulighet til utnytting av ressurser som jaktbart vilt, bær og andre 
vegetabilier i nærliggende områder, må ha hatt stor betydning. Den fremste boset
ningslokaliserende faktoren var trolig jernutvinningen. 

Dateringen av slagghaugen i Roset er ikke den eneste jernutvinningsplassen i 
Trøndelag som er datert til forhistorisk tid. Som nevnt er det på Navlus i Snåsa 
funnet et blæsteranlegg som er datert til eldre romertid. 

Det synes som om jernutvinningen i Trøndelag kan dateres lenger tilbake enn 
en tidligere har antatt. Enda en ikke helt kan se bort ifra at de to dateringene er 
tilfeldige, må det bety noe at av to dateringer av tidlig jernutvinning i Trøndelag, er 
begge fra romersk jernalder. 

I hvert fall når det gjelder Roset kan jernutvinningen ha vært den viktigste 
bosetningslokaliserende faktoren. I mange andre områder i indre sone er det også 
kjent rester av jern utvinning og da først og fremst slagghauger. En kartlegging og 
datering av disse vil uten tvil være viktig for å forstå bosetningsutviklingen i indre 
sone. Det har også betydning for det øvrige Trøndelag. Områder med rikelige spor 
etter jernutvinning er i Nord-Trøndelag foruten Snåsa og det indre Stjørdalsområ
det bl.a. det indre av Levanger og Verdal. I Sør-Trøndelag har Oppdal og midtre 
del av Gauldalen rike spor etter jernutvinning. 

Det er interessant at både Navlus og Roset ligger i grenseområdet mellom 
midtre og indre sone. I begge områdene er det som vi har sett tidlige dateringer av 
jernvinne. Tyngdepunktet for de spor vi kjenner etter jernutvinning ligger som 
nevnt i de østlige delene av indre sone. Vi mangler dessverre dateringer her. Hvis 
dateringene i de indre områdene viser seg å være seine, kan en dra den slutningen 
at en først utnyttet ressursene (myrmalm, skog til trekull) nær kjerneområdene i 
midtre sone, og først seinere utnyttet ressursene lenger inn i landet. 

V engstadåsen i Namdal seid er et annet sted i indre sone som ligger nær grensen 
mellom flere soner. Hverken ytre eller midtre sone er langt borte. Området har 
tilknytning til fjellområder. Det savner kontakt med større vassdrag, enda de ikke 
er langt borte. På Vengstadåsen har Farbregd påvist et gardsanlegg med gravrøy
ser, gravhauger, åkerreiner og to sannsynlige hustufter (Farbregd 1977, 1980 a, s. 
72f). Fosfatkarteringer har hjulpet til med å ringe inn dyrkamarka. Dateringen av 
anlegget er usikker, men det synes å gå tilbake til før vikingtid. 
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I Oppdal er gravene samlet i svære gravfelt (Farbregd 1Q67, 1980 b). De synes å 
være gravfelt for hele bygder og ikke for enkeltgarder ,! som ellers er vanlig. 
Gravfeltene ligger på Vang, Rise og Stranda. Andre graver finnes ikke i dalen, 
men oppe i fjellene finnes en annen type graver som vi skal komme tilbake til 
seinere1• En kan spekulere over hvorfor gravskikken er aqnerledes i Oppdal enn 
andre steder. De forskjellige bygdene kan ha vært organisert slik at det var naturlig 
med felles gravfelt. Det kunne også være en mer praktisk grunn som mangel på 
jord. 

Funnene fra gravfeltene i Oppdal peker mot en jordbruksbefolkning. I tillegg 
viser funn av pilspisser i gravene på jakt. Fiskeredskaper viser til utnytting av 
fjellvatn og bekker. Gravene er generelt meget jernrike og kan dateres til yngre 
jernalder. 14C datering av en kullgrop under en grav på gravfeltet ved Vang viser til 
romertid. Kullgropen viser i hvert fall til menneskelig aktivitet i området i eldre 
jernalder. Gravfeltet er stort og en må regne med at det finnes flere slike groper. 
Gravfeltet på Rise kan sikkert følges tilbake til 300-tallet e. Kr. Jernrikdommen i 
gravene kan settes i sammenheng med de rike spor av jernutvinning som finnes i 
Oppdal. 

Spor etter jakt finnes i fjellet i form av dyregraver og funn av pilspisser. Disse 
viser til jakt på større dyr. Villrein må da antas å være det viktigste jaktbyttet. 
Pilspisser påtreffes i brekanten under varme somrer da breen smelter (Farbregd 
1972 b, s. 7ff) (fig. 9, 10). Seinest sommeren 1980 minsket breene, og pilspisser ble 
da funnet i Oppdalsfjellene. 

Jernutvinning og jakt i kombinasjon med jordbruk får en anta var nærings
grunnlaget i Oppdal i jernalder liksom i mange av de andre fjellbygdene i indre 
sone. Enda en ressurs får en regne med i visse områder og det er kleberstein. I 
Oppdal er det registrert åtte klebersteinsforekomster (Farbregd 1981). I det minste 
synes fire til fem av disse å ha vært utnyttet i jernalder - middelalder. 

Blant andre områder med klebersteinsbrudd som anses gamle, er Rennebu, 
Støren, Verdalen og Snåsa (Skjølsvold 1961, s. 146f). De fleste ligger innenfor 
indre sone. En får regne med at mange av disse går tilbake til yngre jernalder. 
Klebersteinsbruddet i Kvikne viser at kleberstein er utnyttet ikke så langt fra 
Trøndelag allerede i forromersk jernalder (Skjølsvold 1969 b, s. 201 ff). 

I fjellområdene er det funnet graver som viser til en rein fangsttradisjon. Et 
eksempel er et gravfunn fra vikingetiden påtruffet i Kongsvoll øverst i Drivdalen 
(Hougen 1947, s. 226f). Den gravlagte var utstyrt med en stor oppsetting piler. 
Flere slike graver finnes i Oppdalsfjellene. Disse gravene har en parallell i fangst
mannsgraven i Trysilfjellene (Skjølsvold 1969 a, s. 139 ff). 

Oppdal og Roset får stå som eksempel for bosetningsutvikling og naturtilpas
ning i indre sone. Både utviklingen i Oppdal og i Roset peker mot kontinuitet i 
jernalderen, men med en tydelig ekspansjon i yngre jernalder. I begge tilfellene 
trolig pga. oppsving i jernvinna. Jakt, fiske, jernutvinning og jordbruk er nærings-
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Fig. 9. Pil fra folkevandringstid, slik den ble funnet like nedenfor kanten av snøbreen. 
Løpesfonna i Oppdal. Jernspissen ligger løs ca. 20 cm foran enden på treskaftet. Foto:O. 
Farbregd. 1980. 

Fig. 10. Løpesfonna nær Namnlauskollen i Oppdal. Snøhetta sees i bakgrunnen mot SV. 
Svart punkt angir funnstedet for pilen på Fig. 9. Foto: O. Farbregd 1980. 
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greinene. Funnene i Oppdalsfjellene stiller også spørsmålet om hvorvidt det var en 
ren jegerbefolkning i de indre fjellområdene. 

Konklusjon 

Etter foregående oversikt ser en konturene av et Trøndelag som har sine kjerne
områder i midtre sone. De gode jordbruksmulighetene sammen med gunstig 
beliggenhet ved ferdselsleder ved elv og fjord, utgjør grunnlaget for dette kjerne
området. Det synes å være kontinuitet i jordbruksbosetningen bakover til førro
mersk jernalder og bronsealder. En ekspansjonsfase i området i romersk jernalder 
kan ha bakgrunn i tidlig jernutvinning. De veletablerte bygdene i midtre sone 
hadde mulighet til å dra nytte av jernutvinningen og også av fangstproduktene fra 
innlandsområdene. Her hadde en mulighet til å avsette krefter til å organisere 
vareformidlingen. Også ressurser i ytre sone kan ha blitt utnyttet av befolkningen i 
midtre sone. 

En kan kanskje skissere et redistributivt system for vareformidling der over
skuddet havner i midtre sone. Overskuddet kunne da omsettes i importsaker. Fra 
skriftlige kilder kjenner vi høvdingedømmer ved jernalderen,s slutt. De redistribu
tive systemene som forutsetter en sentralledelse, er kanskje grunnlaget for disse. 
For å trekke videre slutninger om dette må de plasser som er aktuelle som 
høvdingseter undersøkes nærmere. Her skal kun nevnes at Egge som er kjent som 
høvdingsete i vikingtid, viser et tydelig overskudd i romersk jernalder (jfr. Møllen
hus 1964). 

Årsaken til bosetningsekspansjonen i indre sone synes å være en framvekst av 
vareformidlingssystemer organisert av høvdinger i midtre sone. Bosetning lokalise
res her ikke utelukkende på grunn av muligheter til jordbruk, men først og fremst 
p.g.a. muligheten til jernutvinning og fangst. 

Også ytre sone kan være trukket inn i den fra midtre sone organiserte varefor
midlingen. Holdepunktene er imidlertid mere uklare her. Bosetningen i huler i 
eldre jernalder kan vise til nye muligheter til å utnytte sjøens ressurser i forbindelse 
med en vareformidling organisert i midtre sone. Noen områder som Ørlandet og 
Leka synes å selv å ha vært i stand til å organisere sin vareformidling og her får en 
se sjøen som en viktig leverandør av produkter som kunne distribueres fra 
området. 

De forskjellige ekspansjonsfasene i eldre og yngre jernalder kan da forklares 
uten hjelp av teorien om innvandring fra områder utenfor Trøndelag. Utnyttingen 
av ressurser i kombinasjon med en organisering av vareformidlingen synes å ha 
skapt ekspansjonene. Ekspansjonene bør imidlertid ikke ses isolert, men i forhold 
til andre deler av Norge og også det øvrige Europa, men det ligger utenfor denne 
artikkelens ramme. 
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Summa ry 

The auth.· or giv es an outline of the ldevelopment of settlement and of the adaptation 
to natur al conditions in the count~es of Trøndelag during the first millenium A. D. 
The region is, for this purpose, difided into three different ecological zones, on the 
basis of a natural-geographic division of Trøndelag. When the place of the natural 
resources and of the archaeological data within these zones has been established, 
we ardve at a point of departure for a further analysis of the development of 
settlement and adaptation to natural conditions. The zones are an outer zone 
(coast'il-1 zone), a central zone (fiord and river zone) and an inner zone (mountain 
commi.mity and mountain zone). The resources of these zones are sketched, on a 
basis ?f natural-geographic conditions and of what we may deduce from the known 
reso~rces of the historical period. 

An examination of the delelopment of settlement and of the adaptation to 
natural conditions results in a picture of a region whose sore lay in the central zone. 
In this part of the region there appears to have been continuity in agricultural 
settlement at least as far back as the pre-Roman Iron Age and the Bronze Age. 
This zqne has, apart from favourable conditions for agriculture, important 
resources such as fish, seal and eik; there is also bog-iron here, and the forest forms 
an important resource. The situ~tion of the zone, by fiords and rivers, must also 
have bren of great importance from the point of view of communication. 

It ~eems that a redistributire system of conveying goods, organized in the 
central zone, obtained in the re,gion. The wellestablished communities of this zone 
were in a position to exploit the resources of the inner zone, perhaps to a great 
exte~ also those of the outer fone. The central zone h~d the capacity to organize 
the distribution of goods. 

P~rhaps the chieftaincies of the last part of the lrpn Age, known to us from 
literary sources, sprang froni the redistributive systems outlined here, systems 
requiring central leadership? We cannot draw any inferences about this matter 
until the sites of possible chieftains' habitations have been investigated. 

The expansion of settlement in the inner zone appears to have been a result of 
improved systems of distribution of goods, organized by chieftains living ;in the 
central zone. The choic~ of localities for settlement in the inner zone was not 
dictated exclusively by agricultural amenities, but primarily by the possibility of 
iron extraction and of hunting. In the parts clo~est to the central zone we have 
evidence of iron extraction as early as the late Roman Iron Age. 

In the outer zone, right out by the coast, there was settlement in caves during 
the earl y Iron Age; this may indicate new opportunities for exploiting the resources 
of the sea, as a result of a system of distributing goods organized in the central 
zone. Some areas, however, appear to have been in a position to organize their 
own distribution. Apart from the resources of the sea, game, such as wild reindeer 
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and deer, must also have been important to life in the outer zone, nor must we 
forget the pastures this land offered. 

It seems possible to explain the various phases of expansion during the early 
and the late Iron Age without adducing immigration from regions outside Trønde
lag. If this is correct, these expansions must be due to an exploitation of the 
resources, combined with an organized distribution of goods. We must not, how
ever, study these expansions without re lating them to the world without. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 21 l 11-1980 - 21 l 11-1981 
og regnskap pr. 31110-1980 

Generalforsamling ble holdt 26. november 1980 i Etnografisk Museums foredrags
sal, Oslo. Tilstede var ca. 130 medlemmer. 

Spesielt innbudte var: 
Riksantikvaren Stephan Tschudi-Madsen og frue, ekspedisjonssjef i Miljø

verndepartementet Hans Chr. Bugge og frue, direktør i Norsk Kulturråd Åsmund 
Oftedal og frue, direktør i Norges almennvitenskapelige forskningsråd Anders 
Omholt og frue. Ekspedisjonssjef Bugge og frue, og direktør Omholt og frue 
hadde ikke anledning til å komme. 

Preses Arne I. Hoem Ønsket velkommen. Ingen hadde noe å bemerke til 
innkallelsen, og til å undertegne protokollen ble valgt Ida Fuglesang og Reidar 
Calmeyer. Regnskap pr. 31/10-80 med revisjonsberetning ble lest av preses. Endel 
av kapitalen er blitt omplassert til høyere rente. Sekretæren leste årsberetningen. 
Både regnskap og årsberetning ble godkjent. Styremedlemmene Laila Drage og 
Erling Johansen var på valg. Begge ble gjenvalgt. Varamennene Henry F. Tschudi 
og Tore Fossum var på valg. Begge ble gjenvalgt. 

Arne I. Hoem orienterte om turen til Bohuslån og Vestre Gøtaland som Norsk 
Arkeologisk Selskap skal arrangere neste år. Det blir avreise fra Oslo i slutten av 
juni. Turen skal baseres en del på lokale guider, som viste seg å være meget 
vellykket ved siste års tur. 

Videre ble det opplyst at Ida og Richard Fuglesangs Fond har fått tildelt kr. 
10 000 fra Oldsakssamlingens Jubileumsfond. Arne Emil Christensen takket så for 
tildelte penger fra Selskapets jubileumsgave til Oldsakssamlingen. 

Reisestipend for 1980 er i år tildelt Inger Storli og Roger Jørgensen, begge 
Tromsø Museum, arkeologisk avdeling, hver med kr. 1500,-. 

Kveldens foredragsholder var museumsinspektør Knud Krogh, Nationalmu
seet, København, som fortalte om «Jellin;gkongernes Mindesmærk~r. Nye arkeolo
giske undersøgelser». Han ble takket hjertelig av professor Marshander. 

Aftenen ble avsluttet med selskapelig samvær i Oldsakssanilingens lokaler, 
hvor det deltok ca. 110 personer. Professor Marstrander ønsket velkommen, og 
preses hyldet Marstrander i anledning av hans 70-års dag tidligere i høst. 

Den 7. mai 1981 hadde Norsk Numismatisk Forening og Norsk Arkeologisk 
Selskap møte i Kreditkassen, Stortorget 7, Oslo, med dr. M. J. Pric'e som fore
dragsholder. Emnet var «Coins as evidence for ancient Greek civilization». 
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26.-30. juni 1981: Ekskursjon til BåhusHin og Vestre Gøtaland med 81 del
takere. 

Lørdag 22. august 1981 hadde Norsk Arkeologisk Selskap høstekskursjon til 
Drammendistriktet. Det var 70 deltakere. 

På styremøtet tidligere i denne måned fremkom det forslag om å stille til 
disposisjon kr. 100 000 til Oldakssamlingens nybygg på Bygdøy. Det ble vedtatt 
følgende: 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere kr. 100 000 for realiser
ing av l. byggetrinn av Oldsakssamlingens nybygg på Bygdøy. 

Dette vedtak er enstemmig av samtlige styremedlemmer og varamenn. 
Viking 1980 ble trykket avS. og Jul. Sørensen Trykkerier A/S, og forelå ferdig i 

april måned. 
Reisestipend for 1981 er tildelt Hege Svane, Drammen, og Bjørnar J. Olsen, 

Tromsø, hver med kr. 2000. 
Det har i år vært holdt 3 styremøter og styret har hatt følgende sammensetning: 

Preses: 
Generalsekretær: 
Visepreses: 
Styremedlemmer: 

Varamenn: 

Sekretær: 
Redaksjonssekretær: 
Revisor: 

Direktør Arne I. Ho em, Oslo 
Professor dr. Sverre Marstrander, Oslo 
Disponent Harald Meltzer, Oslo 
Fru Cecilie Mathiesen, Oslo 
Adjunkt Laila Drage, Østerås 
Erling Johansen, Fredrikstad 
Kaptein Henry F. Tschudi, Oslo 
Førstekonservator Tore Fossum, Elverum 
Direktør Just Chr. Bing Ebbesen, Eiksmarka 
H.d. dommer Einar Løchen, Eiksmarka 
Tove Jørgensen, Oslo 
Arne Skjølsvold 
H. r. adv. Kr. A. Arnesen. 

Bohusliin og Vestergøtland 26. - 30. juni 1981 

Arkeologiske ledere på tur~n var professor Sverre Marstrander og statsstipeQdiat 
Erling Johansen. Dessuten medvirket dosentene Kjerstin og Carl Cullberg, Bolms
lans Museum og landsantikvarie Ulf Erik Hagberg, Skara. 

Reiseleder: Harald Meltzer. 
Ekskursjonen startet fredag kl. 14.00 fra Historisk Museum med to busser. 

Marstrander, Johansen og, Meltzer orienterte underveis om Østfold, et klassisk 
landskap i norsk arkeologi, om landskapets eldre og yngre historie, om befestnin
ger og om rike funn fra disse trakter.Kort kaffestopp på Svinesund. 
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Ved Dynekilen gav Meltzer en innføring i Tordenskjolds store bragd i 1716. 
På Blomsholm herregård fikk vi se en skipssetning fra 500 tallet, et av de 

vakreste og største i Nord-Europa, og på svensk vis meget velholdt. Skipet består 
av ca. 50 steiner og ligger på en «ættebakke». 

Ved Ulmekærr besøkte vi en «Trojaborg» fra slutten av jernalderen. Ut på 
kvelden ankom vi det mer enn 300 år gamle Tanums Gastgifveri på Tanumshede, 
hvor vi fikk en deilig middag og et kåseri av verten om gjestgiveriets historie. 
Senere orienterte Marstrander om Ranrikes og Elvesyssels arkeologi med sine ca. 
20 000 minnesmerker. 

I første økt lørdag fikk vi en gjennomgåelse av 4 helleristningsfelter ved Carl 
Cullberg. Vi besøkte: Vitlycke med en hel armada av skip, Aspeberget med 
kraftfulle okser, Lisleby med en stor mannsfigur, kanskje «den store guden», og til 
sist den sjeldne rytterscenen på feltet ved Tegne by. De fleste av disse feltene 
stammer fra yngre bronsealder 1000-500 f. Kr. 

På BohusHins Helleristningsinstitutt på Tanumshede fortalte Kjerstin Cullberg 
om utstillingens tilblivelse, formål og driftsmåte og ga en kort introduksjon til 
utstillingen som vi derpå fikk se. Vi inntok vår lunsj på instituttets kafe, og dro så 
videre til jernalder-gravfeltet ved Gra by, kjent for sine tallrike gravhauger og 
mektige bautasteiner. Neste stopp var Svenneby gamle ki~ke, en typisk romansk 
steinkirke av anglo-normannisk stil, som en tid var ødekirke. Det sies Olav Trygva
son lot bygge denne kirken ca. år 996. 

Ved Hansbacka skogbruksskole en kort stopp. Her har man funnet en av de 
eldste boplasser i Skandinavia, fra mellom 8-7000 år f.Kr. samtidig med Høgnipen 
i Østfold. Videre utover Bokeneset med sine vakre jordbruksbygder. Vi kom her 
til Dragmark kloster - et av de fornemste norske munkeklostre. Det ble grunnlagt 
under Håkon Håkonsen og var viet jomfru Maria. Her forlot Kjerstin og Carl 
Cullberg oss, Erling Johansen ga dem selskapets takk for inspirerende reiseledt;lse 
gjennom Bohuslans fortid. 

Vi dro så til Kungalv for nattekvarter på Fars Hatt, Sveriges eldste hotell. Om 
kvelden fikk vi innføring i Kungalvs rike historie av ingeniør Harry Berg, som 
søndag var vår omviser i Kungalv og omegn. 

På Bagaholmen i Gotaalv anla her (1308) Håkon V Magnusson Bohus festning 
til vern mot svenskene. Festningen er i tidens løp blitt beleiret 14 ganger uten noen 
sinne å bli inntatt. Herfra dro vi til borganlegget på Ragnhildsholmen og til plassen 
for det gamle Konghelle hvor vi beså klosterruinene. 

Kursen ble så satt mot Skara i Vastergotland. Underveis besøkte vi Lodose 
museum og den store hellekisten ved Harene. I Skara bodde vi så i to netter. 
Landsantikvarie Ulf Erik Hag berg ga oss første dag et foredrag om Vastergotlands 
forntid og tok oss derpå med til Varnhem Kloster, så til Amundtorp med steinset
ninger og gravhauger fra jernalderen, og derfra til det store fornminnefeltet Ekor
navallen hvor vi bl.a. beså en ganggrav og andre monumenter fra steinalderen. 
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Neste etappe gikk til ganggraven ved Rossberga og endelig til den enestående 
samlingen av gangraver ved Karleby. Om kvelden møttes vi på museet hvor vi 
spiste middag siste kvelden. Erling Johansen talte og takket Hagberg for hans 
arkeologiske reiseledelse, Hoem takket arrangørene av turen og Bettum takket på 
medlemmenes vegne for utferden. 

Før vi satte kursen hjemover neste dag, beså vi Skara domkirke og biblioteket i 
Skara. Deretter dro vi til Husaby kirke og endelig til det praktfulle Lacko slott. På 
hjemveien var vi påny innom Tanum og fikk et varmt reisemåltid. Vi ankom Oslo 
Rådhus presis kl. 20.00. Turen hadde 70 deltagere. 
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REVISJONSBERETNING 

Jeg har revidert selskapets resultatregnskap for perioden 1/11 1979 til 31/10 
1980, og balansekontoen pr. sistnevnte dag. Jeg har også revidert de tilsvarende 
regnskaper for selskapets fond. 

Jeg har fått alle opplysninger jeg har bedt om, og ved stikkprøver kontrollert 
de enkelte poster, uten å ha funnet noe å bemerke. Kasse og bankbeholdning er 
kontrollert. Jeg anbefaler at generalforsamling vedtar regnskapene i den form de 
er fremlagt. 

Oslo, den 16. november 1980 
Kr. A. Arnesen 
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