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Arne Sjølsvold 

Norsk Arkeologisk Selskap 50 år 

Den 23. november 1986 fyller Norsk Arkeologisk Selskap 50 år. 
Dette er en relativt beskjeden alder når man tar i betraktning at norsk arkeologi som 

vitenskap har 3 ganger så gamle tradisjoner. Riktignok har man hatt beslektede forete
elser langt tidligere. ] eg tenker blant annet på «Foreningen til norske fortidsminnes
merkers bevaring» som ble stiftet allerede i 1844 på initiativ fra l.C. Dahl. 

Selv om denne foreningen i dag og helt fra århundreskiftet av har hatt helt andre 
oppgaver, så var den i forrige århundre nesten helt og holdent viet arkeologien. Foren
ingens årsberetning, populært kalt AB, kom derfor til å bli det sentrale organ for Norsk 
arkeologi. 

Etter at foreningen ble omorganisert i 1899, og etter at det arkeologiske arbeidet like 
etter århundreskiftet helt og holdent ble lagt i hendene på de arkeologiske museene i 
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, mistet norsk arkeologi sitt felles tids
skrift. De enkelte museene publiserte sine tilvekster og avhandlinger, men man savnet 
et sentralorgan. 

I 1910 lyktes det å starte et arkeologisk tidsskrift «Oldtiden», som professor A.W. 
Brøgger redigerte. På grunn av økonomiske vanskeligheter gikk imidlertid skriftet inn i 
1932. 

I 1917 ble tanken om et norsk arkeologisk selskap første gang lansert på et møte mel
lom norske arkeologer og arkeologisk interesserte personer. Ja, selskapet ble faktisk 
stiftet. 

Det hadde seg slik at A.W. Brøgger hadde samlet inn 120 000 kroner til et forsk
ningsfond, Borrefondet, og det var meningen at en del av fondets inntekter skulle bru
kes til et nytt tidsskrift, utgitt av selskapet med betegnelsen «Arkiv for norsk arkeolo
gi». 

Men det hele ble med tanken. Borrefondet ble opptatt med utgivelsen av Oseberg
publikasjonen, og noe økonomisk grunnlag for et arkeologisk selskap var det foreløbig 
ikke. Muligheten bød seg først da den annen internasjonale arkeologkongress skulle 
holdes i Oslo sommeren 1936. 

Under forberedelsene til kongressen fikk dr. EivindS. Engelstad den ide å søke å få 
realisert tanken om et norsk arkeologisk selskap. Kongressens president, professor 
A.W. Brøgger, ga ideen sin fulle tilslutning. 

Dermed kunne kongressen på en måte få en fortsettelse i Selskapets arkeologiske ar
beide og dels kunne kongressen få økonomisk støtte fra Selskapet. 
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I 1936 sendte så de 4 museumssjefene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim ut en 
innbydelse med følgende ordlyd: 

«Sommeren 1932 blev det holdt en internasjonal arkeologkongress i London, den 
første etter verdenskrigen. Her fikk Norge det ærefulle oppdrag å arrangere den neste 
kongress i Oslo, 3.-9. august 1936. 

I alle land har arkeologien i de senere år arbeidet seg frem til en meget fremskutt 
stilling i det humanistiske forskningsarbeide, og det er derfor også rent nasjonalt sett 
en ære når vårt land alt ved den annen kongress har fått høve til å bli møtested og 
midtpunkt for den arkeologiske verden. 

Bortsett fra de forskjellige museer eksisterer det imidlertid hos oss ikke et organ som 
kan danne en bredere bakgrunn for vår forskning, et selskap av alle dem som har in
teresse for de eldste tider i vårt land. Vi henvender oss derfor til Dem for å spørre Dem 
om De vil være med som stifter av «Norsk Arkeologisk Selskap». 

Formålet skulde være å arbeide for fremme av forskningen av norsk forhistorie og 
middelalder, og vi hadde i den anledning tenkt oss at det hvert år skulde holdes et 
medlemsmøte. Her skulde det være foredrag over emner av almindelig interesse og de
monstrasjon av innkomne oldfunn i siste år. For øvrig hadde man tenkt at Selskapet 
skulde starte en publikasjonsserie, som kunde komme med et bind om året. Dette 
skulde da gratis tildeles medlemmene. -Dette må dog kun oppfattes som et foreløbig 
forslag. Selskapets lover og virkemåte måtte utformes på et møte i Oslo høsten 1936. 

For å kunde bli en effektiv støtte for norsk arkeologisk forskning måtte kontingenten 
pr. stiftende medlem settes til kr. 100.00 pr. år. Da det er av vesentlig betydning for 
norsk arkeologi og for norsk kulturliv at den store internasjonale kongress i Oslo i som
mer blir vellykket, hadde vi tenkt å foreslå at halvparten av kontingenten for 1936 til
falt kongressen mot at stifterne av «Norsk Arkeologisk Selskap» samtidig deltar i kon
gressen. Den annen halvdel skulde avsettes og anvendes etter senere bestemmelse. Som 
publikasjon for 1936 vil stifterne bli tilstillet Bjørn Hougen: Snartemofunnene. En rikt 
illustrert bok i stort kvartformat. 

Interessen for norsk arkeologi har vært i så betydelig vekst her hjemme i løpet av den 
siste menneskealder at man nu har funnet tiden inne til opprettelsen av «Norsk Arkeo
logisk Selskap». På grunn av den internasjonale arkeologkongress vil oppmerksomheten 
i år konsentrere sig om norsk arkeologi; det er i forståelsen herav man ser ønsket om å gi 
denne interesse en varigere karakter ved dannelsen av «Norsk Arkeologisk Selskap». 

Man tillater seg overensstemmende hermed å rette en inntrengende anmodning til 
Dem om å tegne Dem som stifter av «Norsk Arkeologisk Selskap». 

Anmeldelser, eventuelt ledsaget av kontingent for 1936, bedes innsendt til Universi
tetets Oldsaksamlings kontor, Oslo. Telefon 15 209». 

I april 1936. 

A.W. Brøgger Haakon Shetelig Theodor Petersen ] an Petersen. 
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Henvendelsen ga som resultat 45 stiftende medlemmer med en kontingent på 
kr. 100 pr. år. 28 av disse meldte seg så tidlig at de kunne delta på arkeologkongressen. 
For at Selskapet allerede under kongressen kunne fremtre som en selvstendig institu
sjon, ble det bestemt at halvparten av de innkomne kontingentpenger (kr. 2250.00) 
skulle benyttes til en mottagelse på restaurant «Dronningen» på Kongressens første 
kveld. 

Siden Selskapet enda ikke var konstituert, henstilte A.W. Brøgger til en av de inn
meldte medlemmer, høyesterettsadvokat Henrik Bergh å representere Norsk Arkeolo
gisk Selskap på mottagelsen. 

Selskapets konstituerende møte ble holdt på Universitetet mandag 23. november 
1936. Møtet ble ledet av A.W. Brøgger som fremla følgende forslag til statutter: 

l. Norsk Arkeologisk Selskap er stiftet for ved størst mulig deltagelse fra almenheten å 
støtte det arkeologiske arbeide i Norge på områdene forhistorie og middelalder, som 
ikke direkte omfattes av statens plikter. Det skal søke å fremme spredningen av re
sultatene av norsk arkeologisk forskning bl.a. ved utgivelsen av et tidsskrift og even
tuelt andre publikasjoner, ved å holde årlige møter i tilknytning til viktige fortids
minner og forøvrig på enhver måte som styret bestemmer. 

2. Selskapet består av 
a. representantskapsmedlemmer som betaler kr. 100.00 i årlig kontingent. De 45 

«stiften de medlemmer» inngår som representantskapsmedlemmer. 
b. vanlige medlemmer som betaler kr. 5.00 i årlig kontingent. Ved på en gang å 

innbetale kontigent for 20 år opnåes livsvarig medlemskap i henholdsvis grup
pene a og b. Selskapets tidsskrift tilstilles samtlige medlemmer gratis. 

3. Selskapets samtlige medlemmer utgjør dets øverste myndighet som utøves gjennom 
generalforsamlingen. De under 2a nevnte medlemmer utgjør et representantskap 
som i forening med styret, der er uten stemme i representantskapet, forbereder alle 
saker til generalforsamlingens avgjørelse, hvor samtlige medlemmer deltar på like 
fot. Representantskapets møter ledes av Selskapets preses. 

4. Selskapet ledes av et styre på 5 -fem- medlemmer, som alle velges av generealfor
samlingen således: 
a. Selskapets preses, som er styrets formann, velges særskilt. 
b. Av de øvrige fire medlemmer skal to velges blant representantskapets med

lemmer. I samme forhold velges suppleanter. 
Styret velger selv innen sin midte sin visepreses. Preses velges for 3 - tre - år. 
De øvrige medlemmer skal skifte, så to og to går ut hvert år, første gang etter 
loddtrekning. Det samme gjelder suppleantene. Gjenvalg er tillatt. 

5. Generalforsamlingen velger en generalsekretær for 3 -tre- år av gangen. Han er sty
rets sekretær, deltar i styrets møter og varetar sammen med preses Selskapets daglige 
ledelse. 
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6. Styret antar en sekretær som samtidig er Selskapets kasserer. Over styrets møter føres 
protokoll. 
I denne innføres også generalforsamlingens og representantskapets beslutninger 
(uten referater). 

7. Selskapets årlige generalforsamling holdes såvidt mulig 2 3. november, der betraktes 
som Selskapets stiftelsesdag. 

8. Generalforsamlingen velger to revisorer for regnskapet. 
9. Disse statutter gjelder inntil første ordinære generalforsamling, idet man forutsetter 

at et arbeide straks igangsettes for å hverve flest mulig medlemmer - så vel repre
sentantskap- som almindelige- over det hele land. 
Inntil første ordinære generalforsamling vil styret bestå av preses samt to medlemmer 
valgt blant de stiftende medlemmer. 

På generalforsamlingen i 1937 ble disse statuttene pkt. 1-8 vedtatt. I 1943 ble det gjort 
noen små tilføyelser som blant annet gikk ut på at Selskapets sete er i Oslo og at dersom 
det oppløses skal det som det eier overlates til Universitetets Oldsaksamlings disposi
sjon. De nåværende vedtekter, vedtatt i 1976, er vesentlig forandret og forenklet. 
(Vedtektene er gjengitt annet sted i dette nr. av Viking). 

På det konstituerende møte ble Henrik Bergh valgt til preses og Chr. Hansson og 
F.M. Treschow til styremedlemmer. A.W. Brøgger ble valgt til generalsekretær og Ei
vind S. Engelstad til sekretær og kasserer. 

Møtet besluttet å sende ut et nytt opprop for å verve flere medlemmer. Oppropet 
hadde noenlunde samme tekst som det første, men inneholdt noen nærmere presiser
inger, blant annet at Selskapet ville arrangere befaringer til kjente fortidsminner og at 
Selskapets tidsskrift ville inneholde artikler «skrevet av våre fagmenn, men beregnet på 
å leses og forståes av ikke fagmenn». Vervingskampanjen førte til at antallet represen
tantskapsmedlemmer steg og at en rekke vanlige medlemmer meldte seg, slik at den 
samlete medlemsmasse ved utgangen av 193 7 nærmet seg 500. Siden steg medlemstal
let år for år og nådde i 1949 en topp med 1342 medlemmer. Siden er det gått noe til
bake, og er i dag omkring 900. 

Siden formålet var å fremme norsk arkeologisk forskning og å spre kunnskaper om 
denne blant folk i sin alminnelighet, kom utgivelsen av Viking til å stå helt sentralt i 
Selskapets virksomhet helt fra første stund. 

I innledningen til første bind av Viking (1937) trekker Brøgger opp rammene for 
tidsskriftet: 

«To viktige mål har vi satt oss med dette tidsskriftet. Dels fremme norsk arkeologisk 
forskning ved å gi plass for avhandlinger og artikler, som enten bringer helt nytt stoff 
frem i dagen eller samler nye synspunkter og ny bearbeidelse av kjent stoff. Dels - og 
hånd i hånd med dette- søke å nå den størst mulige krets av folk i Norge som spør et
ter kunnskap om dets oldtidshistorie. Begge disse mål hører sammen. Vi søker ikke po
pularisering i den gamle forstand, hvor det ble skilt mellom videnskap og folkelesning. 
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Tidsskriftet skulle gjøre sitt til å få arkeologene til å kunne skrive og folk til å kunne 
lese. 

Forhistorien, arkeologien er blitt en populær videnskap over hele verden i dag. Dens 
utgravninger, helst de av store dimensjoner, taler umiddelbart og ofte dramatisk til fol
kets følelse og lidenskaper. Oldfunnene setter fantasien i sving og bidrar ved deres 
tusenårs elde uvilkårlig til å vekke en nasjonal selvfølelse. Det kan dessverre heller ikke 
nektes at de mange steder likefrem har øket all nasjonalistisk ånd. Mot dette er det 
nødvendig å være på vakt. Arkeologiens materiale og resultater har i dag en stor folke
oppdragende betydning. De er en del av et folks, en nasjons åndelige kapital. Men de 
skal ikke misbrukes i nasjonalistisk propaganda. 

Vikings ramme er Norges historie mellom stenalder og middelalder, begge tidsrom 
innbefattet. Vi har også gitt denne rammen et tillegg ved å kalle det tidsskrift for nor
røn arkeologi for å gi plass for alle deler av det gamle Norgesveldet i vikingetid og mid
delalder». 

I en tale på den første ordinære generalforsamling i 1938 formulerte preses, høyeste
rettsadvokat Henrik Bergh, seg slik angående Viking, etter først å ha vist til den grotid 
arkeologien sto midt oppe i: «- Og så kommer dette til, at forskerne innen denne vi
denskap ikke engang undser sig for å skrive klart og morsomt, slik at en legmann kan 
ha utbytte av å lese det de skriver. Man ønsker ikke «popularisering». Hvad den kritiske 
leser utenfor vitenskapens krets ønsker, er jo en fremstilling som i hovedtrekk kan for
ståes. Man avskrekkes ikke av at der finnes utredninger som legmannen naturlig må gå 
forbi. Vårt årsskrift vil imidlertid selvsagt legge an på at alt stoff blir tilgjengelig for alle 
medlemmer.--» 

For å understreke hvor sentralt Viking har stått i Selskapets arbeide kan det være på 
sin plass å minne om at selv i krigsårene, da Selskapets øvrige arbeide tildels lå nede og 
foreningens primus motor, A.W. Brøgger, en tid satt fengslet, kom Viking ut som 
vanlig og tildels med fyldigere stoff enn noensinne. Hvorvidt Viking har svart til mål
settingen kan det kanskje være delte meninger om. Dersom man tar for seg artikkelflo
raen gjennom disse 50 årene får man imidlertid inntrykk av god spredning av stoffet 
både når det gjelder de aktuelle tidsperioder og med hensyn til representativiteten på 
landsbasis. I stor grad synes det også å ha lykkes å få tak i nytt og aktuelt stoff. 

Når det gjelder forfatternes evne til å formidle vitenskapelige resultater slik at den 
vanlige leser forstår og fatter interesse for det, har det nok ikke alltid vært like vellyk
ket. Den som gjennom en mannsalder har vært medansvarlig for redaksjonen av Viking 
vet imidlertid hvor vanskelig det er å leve opp til en slik målsetting. Innimellom fore
kommer det nok dessverre artikler som er lite tilgjengelige utenfor en engere fagkrets, 
og som derfor ikke burde vært publisert i Viking. Av en rekke forskjellige grunner, 
blant andre tidsfrister, kan det imidlertid være vanskelig å unngå slike uheldige islett i 
artikkelstoffet. 
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I stor grad må man vel imidlertid kunne si at Viking har svart til forventningene og 
at tidsskriftet har maktet å skape et viktig bindeledd mellom fagmiljøet og en arkeo
logisk interessert almenhet. Viking har også solid status blant fagfolk, og har gjennom 
et halvt århundre vært et sentralt organ for norsk arkeologi, med stor spredning såvel 
innenlands som ute i verden. For en rekke medlemmer rundt omkring i landet, som av 
forståelige grunner ikke har hatt anledning til å delta på møter og utflukter, er Viking 
kommet til å danne det eneste bindeleddet til Selskapet. Det er derfor av største viktig
het at Selskapet også i fremtiden legger vekt på å holde en høy standard når det gjelder 
Viking. 

Ved siden av Viking har det særlig vært årsmøtene med sine foredrag og de årlige be
søk på sentrale fornminnefelter, som har stått sentralt i Selskapets virksomhet. 

En gjennomgang av årsberetningene for disse 50 årene viser at Selskapet på sine mø
ter har lagt vekt på å få foredrag over aktuelle arkeologiske temaer. De aller fleste 
foredrag har hatt tilknytning til norsk arkeologi, men også våre naboland har vært re
presentert, foruten gamle norrøne bosetningsområder i vest. Sjeldnere har ikke-euro
peisk arkeologi vært trukket inn. De årvisse turene i Selskapets regi har vanligvis gått til 
norske fornminneområder, siden det primære mål har vært å gjøre medlemmene kjent 
med vår egen fornminnebestand. Som naturlig kan være har bygdene rundt Oslo-fjor
den vært hyppig besøkt, og særlig Østfold og Vestfold. Den første turen gikk således til 
Mølen og Fritzøhus i 1938. Forøvrig har alle landsdeler vært besøkt med unntagelse av 
vårt aller nordligste fylke. Det er derfor på høy tid når Selskapet i 1986 legger turen til 
Finnmark. 

Første gang Selskapet reiste utenlands var i 1962, da turen gikk til Bohuslan. Siden 
er det blitt mange turer utenlands gjennom årene, således til Gotland i 1965, Orknøy
ene i 1966, Irland i 1969, Jylland i 1970, Birka og Uppsala i 1973, 
Bornholm-København i 1974, Normandie-Bretagne i 1975, York i 1978, Jamtland og 
Harjedalen i 1979, Bohuslan-Vastergotland i 1981, Schleswig-Danmark i 1983 og Eng
land i 1985. 

Siden Selskapet har sitt sete i Oslo er det selvfølgelig ikke til å unngå at de fleste 
medlemmene - og den aktive medlemsmassen - er å finne nettopp her og i nærmeste 
omegn. For andre kan det vel være mer problematisk å komme med på årsmøter, 
foredragsaftener og de turer som arrangeres. Selskapet får derfor naturlig nok et preg av 
å være en lokalforening. I Selskapets tidlige år ble det ivret for å opprette lokale av
delinger rundt omkring i landet, uten at det ble med annet enn tanken. Imidlertid er 
en slik løsning neppe veien å gå, da det vil bety en mer tungvint administrasjon. Det 
riktige må være å etablere selvstendige lokallag i likhet med foreksempel «Rogalands ar
keologiske forening», som har eksistert mer enn et kvart århundre og som er en meget 
aktiv og livskraftig forening. 

Så kan man spørre seg: Er det egentlig behov for et Norsk arkeologisk Selskap? Mitt 
svar er et ubetinget ja! Det er behov for et selskap som har hele landet som sitt inter-

10 



essefelt, og det er behov for et tidsskrift som kan formidle arkeologisk nyhetsstoff fra 
hele landet. 

Hvilken helseattest kan vi så gi jubilanten? Tilstanden kan kanskje karakteriseres som 
tilfredsstillende. Det er stadig vekk en liten gruppe som møter opp og holder liv i Sel
skapet, men medlemstallet har hatt en tendens til å synke. Hva kan så gjøres for å blåse 
nytt liv i 50-åringen? 

Sannsynligvis er den eneste veien å gå- å etablere en nærmere og mer direkte kon
takt mellom norsk arkeologi og medlemmene. Slik kontakt kan blant annet formidles 
ved et mer uformelt medlemsblad i tillegg til Viking, et blad som kunne komme ut fle
re ganger i året og som kunne fortelle medlemmene hva som til enhver tid foregår i 
norsk arkeologi. Dette ville ikke bare gi medlemmene en nærmere tilknytning til faget, 
men også arkeologene et større informasjonsansvar overfor Selskapet. 

Et annet tiltak som ville knytte nærmere bånd mellom medlemmene og den profe
sjonelle arkeologien, ville være om Selskapet engasjerte seg sterkere som støtteforening 
for arkeologien. Jeg tenker her særlig på mulighetene for å bygge opp et forsknings
fond for norsk arkeologi. 

De midler som faget i dag disponerer til fri, uavhengig og målrettet forskning er yt
terst begrenset. Dette er en meget beklagelig situasjon som Norsk Arkeologisk Selskap 
kunne ta initiativ til å avhjelpe ved å instituere et landsomfattende forskningsfond for 
arkeologi. 

Ved en ekstra innsats fra medlemmenes side burde det være mulig å bygge opp et 
kapitalfond hvor renteinntektene kunne gå til forskningsformål. 

Universitetets Oldsaksamling kan dokumentere verdien av et slikt fond. Til museets 
!50-årsjubileum samlet tidligere preses, Richard Fuglesang, inn ca. 1/2 million kroner 
som nå i en årrekke har overrislet institusjonens forskningsarbeide med stipendiemid
ler. Dette fondet var et resultat av en manns innsats. Hvilke muligheter skulle ikke et 
samlet Selskap ha til å gi norsk arkeologi et slikt forskningsfond. Norsk arkeologi 
trenger en slik vitaminsprøyte, og hvem er nærmere til å hjelpe enn nettopp Norsk Ar
keologisk Selskap! 

Først ved en slik innsats ville Selskapet fullt ut fylle sine forpliktelser som en venne
og støtteforening for norsk arkeologi. Vi ønsker Norsk Arkeologisk Selskap hjertelig til
lykke med 50-årsdagen og nærer ønske om en ny og frisk giv for faget i årene som kom
mer. 
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Oversikt over Norsk Arkeologisk Selskaps ledelse gjennom 50 år 

Preses: 
193 7-49: Høyesterettsadvokat Henrik Bergh. 
1949-53: Arkitekt Henrik Nissen. 
195 3-63: Ingeniør Edgar Wetlesen. 
1963-71: Direktør Richard Fuglesang. (Æresmedlem). 
1971-77: Høyesterettsadvokat KnutE. Henriksen. 
1977-81: Direktør Arne Hoem. 
1981- : Disponent Harald Meltzer. 

Generalsekretær: 
1937-51: Professor A.W. Brøgger. 
1951-71: Professor Bjørn Hougen. 
1971-81: Professor Sverre Marstrander. 
1981- : Professor Arne Skjølsvold. 

Vikings redaksjon: 
1937-39: A.W. Brøgger-EivindS. Engelstad. 
1940-43: A.W. Brøgger. 
1944 : Bjørn Hougen- Torbjørn Dannevig Hauge. 
1945-46: A.W. Brøgger. 
1947-51: A.W. Brøgger- Torbjørn Dannevig Hauge. 
1952-54: Bjørn Hougen- Wencke Slomann. 
1955-58: Bjørn Hougen -Jens Storm Munch. 
1959-61: Bjørn Hougen - Irmelin Martens. 
1962-71: Bjørn Hougen- Arne Skjølsvold. 
197 2-81: Sverre Marstrander - Arne Skjølsvold. 
1982- : Arne Skjølsvold, Egil Mikkelsen, Øystein Johansen og Petter B. Molaug. 
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Summary 

The 50th Anniversary of the Norwegian Archaeological Society 
The Norwegian Archaeological Society (Norsk Arkeologisk Selskap) celebrates its 50th 
Anniversary on November 23rd 1986. The Society, whose aim is to support and promo
te Norwegian Archaeology; has approximately 900 members only a few of which are 
professional archaeologists. The society is run by a board consisting of a chairman and 
four members (with substitues). The General Assembly meets once a year and is the So
ciety' s highest governing body, while the chairman, general secretary and secretary are 
responsible for the day to day running of the organisation. The Society publishes «Vi
king», a periodical dealing primarily with prehistoric and Medieval archaeology in Nor
way. In addition to lectures held on archaeological topics at det yearly General Assem
bly, the Society also arranges excursions to places of archaeological interest both in Nor
way and abroad. 
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Sveinung Bang-Andersen 

Veden de fant - bålene de brant 
Vedanatomianalyse som metode til rekonstruksjon 
av nærmiljøet rundt steinalderboplasser i høgfjellet 

Når livsvilkårene til steinalderens jeger/ samler-grupper forsøksvis skal gjenskapes, vil 
som regel kunnskap både om dagens og fortidas miljøfaktorer (klima, vegetasjon, dy
reliv) i området ha sentral betydning. Ofte er det arkeologiske kildematerialet så be
skjedent, ufullstendig bevart eller ufullkomment utgravd, at en helt og holdent er av
hengig av slike data for å kunne nå ut over det mest banale tolkningstrinn. Dette gjel
der ikke minst for åpne steinalderboplasser i høgfjellet, og i andre marginalområder 
som for eksempel på ytterkysten. 

Fordi osteologisk materiale som regel mangler slike steder, vil spørsmålet om boplas
sene lå i åpent eller skogkledd lende da de var i bruk være avgjørende for hvordan liv
bergingsgrunnlaget og oppholdsmønsteret bak bosetningen skal tolkes. 

Dersom boplassene i dag ligger i snaufjellet nær viktige trekkveger eller sommer
beiteområder for villrein, slik forholdet for eksempel er i de Øvre Setesdalsheiene, er 
det umiddelbart fristende å tolke funnstedene som vitnemål om spesialisert reins
dyrjakt (Bang-Andersen 1976). 

Var området derimot mer eller mindre sammenhengende skogkledd i det aktuelle 
tidsrom, endres utgangspunktet for den kulturhistoriske tolkningen: Siden villrein som 
har fått sin tilpasning i høgfjellet som regel skyr tett vegetasjon, i hvert fall barskog, vil 
den livbergingsmessige bakgrunn for boplasser innen et slikt naturmiljø mer naturlig 
bli tolket i retning av elgjakt, eventuelt kombinert med småviltjakt og fiske. En forut
setning for en slik tilbakeslutning er imidlertid at villreinstammen hele tiden har be
stått av tundrarein, og ikke skogsrein spesielt tilpasset opphold i fjellbjørkeskog (sml. 
f.eks. Skjenneberg & Slagsvold 1968). 

Til rekonstruksjon av generelle vegetasjons- og klimaforhold i eldre steinalder har 
pollenanalyse lenge inngått som et viktig hjelpemiddel. Både fra Danmark og Sør-Sve
rige foreligger det dessuten en rekke eksempler på hvordan palynologiske undersøkelser 
kan gi verdifulle detaljopplysninger om det tidligere nærmiljøet rundt boplassene, som 
til overmål ofte er usedvanlig innholdsrike både med hensyn til zoologisk og arkeolog
isk funnmateriale (f.eks. Welinder 1971, Skaarup 1979, Larsson 1983). 

I Norge har det hittil bare vært gjort spredte forsøk på å utarbeide paleobotaniske 
beskrivelser av den fortidige vegetasjonen rundt åpne steinalderboplasser (jfr. Bjørgo 
1981, Simonsen et al. 1982). En vanlig hindring for at slikt arbeid har kunnet bli gjen-
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nomført med fullt utbytte, er at brukbare (små, dype, velbevarte) pollensedimenta
sjonsbassenger sjelden finnes tilstrekkelig nær boplassene. 

I høgfjellet er bassengmangelen særlig uttalt. Her blir dessuten de paleobotaniske 
tolkningsproblemene ofte vanskeliggjort ved at fjerntransport av pollen utgjør en langt 
større feilkilde enn i lavlandet. Selv ideelle bassenger nært inntil boplasser vil ha be
grenset verdi, dersom hovedtyngden av trepollenet i de aktuelle nivåene er vindtrans
portert fra områder med en helt annen vegetasjonssammensetning. 

Makrofossilt plantemateriale (greiner, røtter og hele trær) er spesielt egnet til å gi 
holdepunkter om tidligere tiders vegetasjon innenfor mindre, avgrensete områder. 
14C-datering av subfossile trestubber og stammer vil kunne belyse hovedspørsmålet om 
de aktuelle områdene har vært snaue eller skogkledde. For Hardangerviddas vedkom
mende er det således gjennom omfattende undersøkelser påvist at betydelige deler av 
Vidda må ha vært dekket av furutrær i århundrene omkring ca. 8000 før nåtid, da de 
første mennesker innfant seg i dette fjellområdet (Moe 1979: 199-208). 

Stubbelag i myrer sier imidlertid mest om vegetasjonen på selve funnstedet, og lite 
om hvilke busker og trær som vokste i områdene utenfor. En annen metodisk svakhet 
ved bruk av slike data, er at fravær av stubber i en myr ikke nødvendigvis viser at myra 
ikke har vært trebevokst. Vegetasjonen kan ha bestått av mindre resistente treslag som 
for eksempel bjørk og andre lauvtrær, eller stubbene ha vært tatt opp av myra og blitt 
brukt som brensel (Moe, op.cit.). 

Selv om stubbefunn i myrer under gitte forutsetninger vil gi et generelt bilde av tre
vegetasjonen og klimaforholdene i høgfjellet i eldre tid, blir bildet lett for unyansert til 
å kunne si noe bestemt om den lokale vegetasjonen rundt en boplass eller innenfor mer 
avgrensete fjellstrøk. 

Løsningen på problemet kan ligge nærmere enn det mange arkeologer synes å være 
tilstrekkelig klar over, eller i hvert fall til nå har tatt de fulle konsekvensene av: i trekul
let de selv har gravd fram på boplassene. Forutsatt at trekull bitene skriver seg fra ildste
der eller bålpletter som er samtidige med bosetningen, kan man som hovedregel regne 
med at dette er testmateriale av brennvirke som er blitt samlet inn fra terrenget umid
delbart rundt boplassen. Trekullet vil derved gi et rimelig representativt utsnitt av den 
lokale tre- og buskvegetasjonen på stedet da boplassen var i bruk. 

Som et eksempel på hvordan systematisk innsamling og analyse av slikt trekull kan gi 
grunnlag for viktige vegetasjonshistoriske detaljopplysninger, skal jeg presentere en del 
resultater fra det siste tiårs steinalderundersøkelser i Bykle Vesthei i Aust-Agder. Disse 
er oppnådd i nært samarbeid med laborant Aud Simonsen ved Arkeologisk museum i 
Stavanger (vedanatomi-analyser) og Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim 
(14C-dateringer). 

Ved Øvre Storvatnet og Vestre Gyvatnet, som ligger i nær 1000 meters høyde i Bykle 
kommune, midtveis mellom Bykle i øvre Setesdal og indre del av Jøsenfjorden i Ryfylke 
(fig. 1), ble det i tidsrommet 1973-76 påvist 11 åpne steinalderboplasser. 9 av boplas-
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Fig. l. Undersøkelsesområdets beliggenhet i det sørnorske høgfjellet. Skråskraverte partier ligger 
høyere enn 900 m.o.h. Villreinens hovedtrekkveier er vist med prikkete linjer. 

2. Viking 17 



sene ble arkeologisk undersøkt i årene 1974-1978 (Bang-Andersen 1976: 92-101 & 

1983: 25-71), og viste seg i hovedsik å være fra seinmesolitisk tid. I følge en serie på 13 
ukalibrerte 14C-dateringer faller den mesolitiske bosetningen innenfor tidsrommet mel
lom 7020 ± 170 og 5670 ± 90 år før nåtid (Bang-Andersen, in press). 

Organisk materiale utenom trekull var ikke bevart på boplassene, og steinartefakt
materialet er fåtallig og mangler stort sett distinkte redskapsformer utenom skrapere. 
Tolkningene av livbergingsmåten bak bosetningen må derfor i vesentlig grad bli in
direkte, basert på sammenligninger med historisk kjente forhold. Når tilbakeslutnin
gene - slik forholdet er i Bykleheiene - skal «overvinne» et tidsrom på 6-7000 år, er det 
allerede i utgangspunktet gitt at resultatene vil måtte bli hypotetiske. Storvatn/ Gy
vatn-området ligger meget sentralt i forhold til villreinstammens nåværende trekkad
ferd, idet hovedtyngden av dyra på sine faste sesongtrekk mellom vinterbeiteområdene 
i sør og sommerbeiteområdene lenger nord i :fjellet tvinges til å passere gjennom et par 
markerte terrenginnsnevringer like sør for Gyvatnet (fig. 1). Nord for Gyvatnet sprer 
trekkrutene seg mer ut i vifteform, men følger som regel likevel større naturgitte le
deveier som hovedvassdrag og dalfører. Som kartet fig. 2 viser, ligger steinalder boplas
sene strategisk i forhold til villreinens nåværende trekkveier. 

Dersom det eksisterte en stamme av tundrarein ved Storvatn/Gyvatn for 6-7000 år 
siden, synes de spesielle terrengforholdene i området å tilsi at trekkrutene må ha gått 
omtrent som i dag. Og siden naturlig forekomst av fisk kan utelukkes i dette vass
draget, er boplassene forsøksvis blitt tolket som uttrykk for spesialisert fangst av villrein 
i seinmesolitisk tid (Bang-Andersen 1976: 91-101, Bang-Andersen & Kjos-Hanssen 
1979: 31-45). 

Hvor sannsynlig er det at villrein virkelig fantes? 

Faunahistorisk foreligger det ingen sikre holdepunkter. Avgjørende vekt må derfor leg
ges på hvordan naturforholdene, i første rekke vegetasjonsbildet, antas å ha vært for 
7 000 år siden. 

Kvartærgeologiske undersøkelser antyder at Storvatn/ Gyvatn-området ble isfritt 
rundt 8800 år før nåtid (Per Blystad, pers. komm. ). Fram til de første bosetningsspor 
opptrer har det m.a.o gått omlag 1800 år. Selv om løsmasseoverdekningen i området 
må karakteriseres som sparsom, i hvert fall sammenlignet med forholdene på Har
dangervidda 80-100 km lenger nord i høgfjellet, synes et par årtusener å være tilstrek
kelig for etablering av et plantedekke som har kunnet gi stabile sommer- og høstbeiter 
for villrein. 

Det neste som må avklares, er hvorvidt :fjellområdet har vært skogkledd eller tre
bevokst i den grad at det kan ha ødelagt reinens beiteområder eller sperret de sannsyn
lige trekkveiene i seinmesolitisk tid. Her er det trekullet fra boplassen kommer inn som 
et særdeles viktig indikatormateriale, inntil ytterligere vegetasjonshistoriske opplys
ninger foreligger fra palynologisk hold (Lotte Seising, in prep.). 

Ved utgravningen av samtlige boplasser framkom det konsentrasjoner av kullholdig 
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Fig.2. Kart over Storvatn/Gyvatn-området med påviste mesolitiske boplasser og de viktigste vill
rein-trekkveiene inntegnet. Firkantsymboler markerer utgravde lokaliteter, og trekantsymboler 
ikke-utgravde lokaliteter. 
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jord og små trekullbiter i tilknytning til steinartefaktmaterialet. Trekullet synes uten 
unntak å utgjøre rester etter tidligere ildsteder. I alt er nærmere 500 trekullbiter blitt 
artsbestemt ved hjelp av vedanatomianalyse. Bestemmelsene er utført gjennom lysmi
kroskop, stort sett slik undersøkelsesprosedyren er beskrevet av Leney & Casteel 1975: 
153-159 (sml. også Simonsen 1976: 10-14). 

342 av trekull bitene stammer fra kontekster som ved radiocarbondatering, eller gjen
nom arkeologiske funnforhold, kan fastslås å være samtidige med den mesolitiske bo
setningen i området. De øvrige bitene skriver seg fra sekundære eller usikre funnkon
tekster på boplassene, og er derfor holdt utenfor. 

En oversikt over samtlige 342 treslagsbestemmelser er gitt i tab. l. 

~ 
Betula Juniperus. Pin us Sorbus Salix 
(bjørk) (einer) (furu) (rogn) (vier) Sum 

stk % stk % stk % stk % stk % d 

Lokalitet 12 13 45 7 24 8 28 l 3 o o 29 
Lokalitet 17 70 68 12 12 o o 21 20 o o 103 
Lokalitet 145 37 97 l 3 o o o o o o 38 
Lokalitet 146 2 25 2 25 o o o o 4 50 8 
Lokalitet 14 7 44 63 12 17 3 4 7 lO 4 6 70 
Lokalitet 148 lO 100 o o o o o o o o lO 

Lokalitet 150 13 81 2 13 o o o o l 6 16 
Lokalitet 182 11 25 27 61 6 14 o o o o 44 
Lokalitet 183 23 96 o o o o l 4 o o 24 

Sum 223 65 63 18 17 5 30 9 9 3 342 

Nord-området 160 72 26 12 3 l 29 13 5 2 223 
Sør-området 63 53 37 31 14 12 l l 4 3 119 

Tab. 1. Oversikt over samtlige vedanatomiske bestemmelser foretatt av Aud Simonsen på tre
kullmateriale fra antatte mesolitiske funnkontekster på steinalderboplassene i Storvatn/Gy
vatn-området. 

Dersom det forutsettes at veden til leirbålene i overveiende grad er blitt hentet fra de 
nærmeste områdene rundt boplassene, og at alt tilgjengelig trevirke stort sett har vært 
utnyttet, bør trekullet samlet kunne gi et rimelig representativt bilde av tre- og busk
vegetasjonen i terrenget ved Øvre Storvatnet og Vestre Gyvatnet i seinmesolitisk tid. 

Forholdet gjengis grafisk i fig. 3. En ser her at vegetasjonsbildet har vært dominert av 
bjørk (påvist på samtlige boplasser), og at det dessuten har forekommet markerte inn
slag av einer (representert på 7 av 9 boplasser). Rogn antyder mengdefordeling av tre
kull at det må ha vokst adskillig mindre av, og furu og vier synes kun å ha forekommet 
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Signaturer: [.r~);øn Pinus 

Bet ula Sorbus 

Juniperus Salix 

Fig.3. Den relative fordeling av treslag i kullet fra samtlige undersøkte mesolitiske boplasser i 
Storvatn l Gyvatn-området. 

helt sporadisk. De samme 5 treslag og busker danner vegetasjonen i området i dag. 
Som for 6-7000 år siden er det bjørk og einer som dominerer, selv om det som oftest er 
flere hundre meter mellom hvert trekratt. Forøvrig består dagens sparsomme vegeta
sjon av noe mer vier, og mindre rogn, enn hva som synes å ha vært tilfelle i seinmesoli
tisk tid. 

Da avstanden mellom boplassene som inngår i analysen er opptil6 km, og det er kla
re lokaltopografiske forskjeller mellom området i nordenden av Øvre Storvatnet og den 
dalsenkningen som Vestre Gyvatnet ligger i, kan det imidlertid ha vært geografiske ny
anser i vegetasjonsbildet innen undersøkelsesområdet. For å undersøke dette nærmere, 
vil boplassene bli inndelt i 2 mindre gupper: 

Nord-området omfatter lokalitet 17, 147 og 183 i nordenden av Øvre Storvatnet, og 
lokalitet 148 og 150 ved Hovassånas nedre løp (fig. 2). Områdets største geografiske 
utstrekning er 1400 m NNØ-SSV. Ifølge 8 radiologiske dateringer synes de mesolitiske 
boplassoppholdene å falle innenfor tidsrommet mellom 7020 ± 170 (T-2360) og 
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5720 ± 90 (T-3073) ukalibrerte år før nåtid. I alt 223 trekullbiter fra mesolitiske bo
plasskontekster er blitt treslagbestemt (tab. 1). 

Sør-området består av lokalitet 12 og 183 i sørenden av Øvre Storvatnet, og lokalitet 
145 og 146 ved Vestre Gyvatnet (fig.2 ). Største avstand mellom lokalitetene er 1700 m 
NV-SØ, og ytterverdiene for i alt 5 14C-dateringer av den mesolitiske bosetningen hen
holdsvis 6980 ± 90 (T-2651) og 5670 ± 90 (T-3074) år før nåtid. Vedanatomi
analyse er blitt utført på 119 trekullbiter (tab. 1). 

Den relative andel av trær og busker i de 2 lokalområdene, slik den gjenspeiles i tre
kullet, er fremstilt grafisk i fig. 4a-b. Her ser en at nord-området har vært adskillig mer 
preget av bjørk og rogn enn området 4 km lenger sør. Til gjengjeld synes sør-området å 
ha hatt et langt sterkere innslag av einer og furu. Selv om det bør tas forbehold ut fra 
det relativt lave tallmessige underlaget for sør-området (N = 119), framstår vegetasjons
forskjellene såvidt markert at de neppe bare kan tilskrives tilfeldigheter. 

Når det så gjelder spørsmålet om hvordan vegetasjonen har vært i områdene umid
delbart rundt hver enkelt boplass innenfor de 2 lokalområdene, blir usikkerhetsfaktore
ne straks flere. Dersom tilgangen på brenn virke var knapp, noe det i hvert fall kan være 
grunn til å regne med når det gjelder nord-området, er det sannsynlig at beboerne har 
måttet sanke ved innenfor relativt store områder rundt boplassene. En betydelig del av 
trekullet i ildstedene kan derfor skrive seg fra trær og busker som ikke vokste på bo
plassområdet, men innenfor radier på kanskje opptil et par kilometer. En annen feilkil
de er at mange av lokalitetene avspeiler kort bosetning, og bare har ett, eller høyst to, 
ildsteder. På slike plasser kan det lett bero på tilfeldigheter hvilke trær som ble benyt
tet, og dermed er representert i trekullet. 

Forholdet trer særlig tydelig fram på lokalitet 148 ved Hovassån:,., som det er grunn
lag for å tolke som spor etter et episodisk opphold av kansk;e bare et par timers varighet 
(Bang-Andersen, in press). Samtlige 10 treslagbestemte kullbiter i det eneste ildstedet 
som ble avdekket på lokaliteten er av bjørk. Ut fra så spesielle funnomstendigheter er 
det neppe holdbart å slutte at bjørk var eneste treslag som vokste i nærheten. 

Adskillig større utsagnsverdi synes en å kunne tillegge trekullet som er bevart på lok
alitet 17 ved nordenden av Øvre Storvatnet. Dette stedet har vært benyttet ved en rek
ke anledninger, kanskje så mye som 5-6 ganger, i seinmesolitisk tid (Bang-Andersen, 
in prep.). Vedanatomianalyse er foretatt på 103 trekullbiter (tab.1). 

Da trekullet skriver seg fra 10 adskilte funnkontekster på boplassen, og derved av
speiler minst like mange vedsankingssituasjoner- sannsynligvis langt flere, bør en kun
ne regne med at treslagene i kullkonsentrasjonene vil gi et rimelig representativt utsnitt 
av den tidligere vegetasjonen i området rundt boplassen. 

Som fig. 5 viser, synes denne i det alt vesentlige å ha bestått av bjørk, i tillegg til en 
del rogn og einer. Det relativt markerte innslaget av rogn (21 av samtlige 30 kullbiter 
av rogn som er påvist på boplassene i Storvatn/ Gyvatn-området) kan tyde på at «ved
samlingsterritoriet» til lokalitet 17 har innbefattet noen lune, sol vendte skråninger i 
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Fig. 4a. Den relative fordeling av treslag i trekullet fra undersøkte mesolitiske boplasser i nord
området. 
4b. Den relative fordeling av treslag i trekullet fra undersøkte mesolitiske boplasser i sør-områ
det. 
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området 3-400 m Ø for boplassen, som peker seg ut som typisk voksested for rogn 
(fig. 6). 

En rekke ukontrollerbare forhold må imidlertid ha virket inn på måten vedsankingen 
foregikk på, og representerer usikkerhetsmomenter ved resultatene som er framkom
met. Av kulturbetingete faktorer som kan ha ført til skjevheter i trekullsammenset
ningen i forhold til den reelle forekomst av busker og trær i nærområdet, er det 3 som 
særlig bør fremheves: 

Signaturer: ~ Juniperus 

Bet ula Sorbus 

Fig. 5. Den relative fordeling av treslag i trekullet fra lokalitet 17 ved nordenden av Øvre Stor
vatnet. 

- Tilførsel av ved fra andre områder 
Dersom det oppsto prekær mangel på brennvirke under boplassoppholdene i høgfjel
let, kan problemet ha blitt løst ved at jegergruppene oppsøkte treforekomster i tilgren
sende lavereliggende områder, og bar inn de nødvendige mengder ved derfra. For bo
plassene ved Storvatnet og Gyvatnet synes det mest aktuelle området for slik «nødved» 

24 



Fig. 6. Sannsynlig vedsamlingsterritorium for lokalitet 17, basert på den aktuelle forekomst av 
treslag i bålrestene og de lokaltopograEske forhold. Det foreslåtte området forutsetter at det ikke 
ble benyttet båt under vedsankingen, og at innfallsosen fra Hovassåna lengst i nord ikke var pas
serbar i mesolitsk tid. 

å være østenden av Botsvatnet, som ligger 530 m.o.h. vest for Bykle (jfr. kartet fig. 1). 
Veden må i så fall ha blitt båret med 400 meters terrengstigning over en 5-6 km lang 
strekning gjennom ulendte urer. 

På bakgrunn av de sporadiske område bruk som boplassene avspeiler, og det forhold 
at bosetningen høyst sannsynlig har funnet sted sommer eller høst (Bang-Andersen, in 
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press), regner jeg det som lite sannsynlig at det har vært nødvendig å tilføre ved fra la
vereliggende områder. Derimot bør man ikke se bort fra at det kan ha skjedd en viss ut
veksling av brennvirke mellom de to boplassområdene. 

-Selektiv vedsanking 
En annen mulig feilkilde er at bestemte treslag har blitt foretrukket framfor andre på 
grunn av spesielt gode brennegenskaper (lett antennelighet, høg varmeverdi, minimal 
gnistsprut, liten røykutvikling, lang brenntid). Treslagene som er benyttet som ved i 
Storvatn/ Gyvatn-området har følgende brennverdi, regnet i gjennomsnittlig tørr-råvo
lumvekt pr. kg/m3 : rogn 540, bjørk 533, einer 495, vier 468, furu 427 (brev av 2.7.81 
fra Olav Gislerud, Norsk institutt for skogforskning, As-NLH). 

Forskjellen i brennverdi mellom beste og dårligste treslag etter denne beregnings
måten er ikke stort mer enn 20%. Tar man videre i betraktning at de 2 treslagene med 
høyest varmeproduksjon (rogn og bjørk) er dem som er vanskeligst å tenne på i fersk 
tilstand, synes brennegenskapene til de 5 treslagene å komme ut noenlunde likeverdig. 

Stort sett virker det lite sannsynlig at jeger l samler-gruppene som sporadisk søkte 
opphold i området i seinmesolitisk tid foretok selektiv vedsanking, slik forholdet kan 
synes å ha vært på mer permanente boplasser i skogkledd lavlandsmiljø (jfr. f.eks. Lars
son 1978: 152-153 & 1982: 90-91, Broadbent 1979: 169-170). I høgfjellet er det ri
melig å anta at alt tilgjengelig trevirke er blitt sanket inn og utnyttet til brensel. 

-Bruk av artefakter som brensel 
Ytterligere en usikkerhetsfaktor er at redskaper og utstyr av tre, som fangstfolkene 
brakte med seg fra de antatte basisboplassene i lavlandet, i noen grad ble ødelagt under 
hard bruk i høgfjellet - og endte som bålved. Slik «bakgrunnsstøy» vil i første rekke 
dreie seg om brukne pileskaft og buer, eventuelt også spydskaft og padleårer om slike 
ble brukt i området. 

Ingen av trekullbitene fra ildstedene kan ut fra ytre form umiddelbart påvises å skri
ve seg fra ødelagte treredskaper. Dette kan imidlertid vel så gjerne skyldes en sterk frag
mentering av trekullet, som at slikt materiale ikke er blitt brukt til ved. 

Det er uvisst hvilke treslag som særlig ble benyttet som pileskaft- og buemateriale i 
seinmesolitisk tid i Norge. I den grad det kan forsvares å belyse spørsmålet ut fra meso
litiske funn fra andre deler av Sør-Skandinavia og arkeologisk materiale fra seinere tids
perioder i Norge, synes pileskaftene fortrinnsvis å ha vært bjørk, og i langt mindre ut
strekning furu, ask eller hassel (Farbregd 1972: 56-57 & 1983 43-44, Andersen 1978: 
205 & 1979: 5, Johansson 1978: 129). Det foretrukne buematerialet i sørskandinavisk 
mesoliticum var alm (Larsson & Bartholin 1978: 21-27, Andersen 1982: 13-14). For 
Norges vedkommende kompliseres forholdet ved at det i jernalder og tidlig middelal
der har vært tilvirket langbuer av så vidt forskjellige treslag som barlind, furu, gran, 
hassel og bjørk (Farbregd 1980: 36, Arbo Høeg 1981: 67-68). 
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Dersom ask, hassel, alm eller barlind hadde vært representert i trekullet på boplasse
ne, ville mistanken straks ha gått i retning av at det kunne dreie seg om tilført tre, og 
en hadde da undersøkt trekullbitene nærmere. Slik forholdet ligger an, bør det ikke 
utelukkes at noe av bjørk- og furutrekullet stammer fra ødelagte pileskaft og buer. Dis
se treslagene kan derfor være svakt overrepresentert i forhold til den naturlige tre- og 
buskvegetasjonen i området. 

Hovedkonklusjonen etter denne gjennomgangen blir at trekullet fra bålene stort sett 
skriver seg fra lokalt innsanket ved, og i hovedtrekk gjenspeiler brenselstilgangen- og 
derved også forekomsten av trær og busker- i Storvatn/Gyvatn-området for 6-7000 år 
siden. Vegetasjonen synes i det alt vesentlige å ha bestått av bjørk og einer, med spred
te innslag av rogn, furu og vier. 

Da det ikke er framkommet økser eller andre større eggredskaper i funnmaterialet på 
boplassene, er det lite sannsynelig at terrenget var skogdekt i seinmesolitisk tid. Områ
det har trolig heller ikke hatt karakter av å være trekledd. Høyst sannsynlig har for
holdene vært omtrent som i dag, med en veksling mellom glissen, lavvokst, subalpin 
fjellbjørkvegetasjon og lavalpine vier belter med einer. 

Og dermed synes grunnlaget å være til stede for å opprettholde tolkningen av stein
alderboplassene i området som vitnemål om spesialisert villreinjakt i et snaufjellsmiljø. 

Summary 

Charcoal in Mesolithic Hearths as Palaeobotanical Evidence 

The scarity of well suited sedimentation basins, as well as interpretational problems due 
to distant transportation of pollen, are factors which seriously hinder the reconstruction 
of former local vegetation around the considerable number of Mesolithic open-air 
dwelling sites which have been located in the South Norwegian highlands during the 
last 25 years. Macrofossils (twigs, roots, trunks) found in bogs may- when !adiocarbon
dated- yield important information about the former timber-line and prevailing cli
matic conditions, but seem, nevertheless, to be of limited value as indicators within 
more restricted geographical areas, as e.g. the local environment around dwelling pla
ces. 

The lack of reliable evidence as to whether the Mesolithic catchment localities in the 
highlands were originally situated in open or wooded areas, along with the absence of 
osteological material, tend to give cultural-historical interpretations a highly hypotheti
cal character. 

In the author's opinion, much of this confusion may be eliminated by focusing on 
the wood anatomy of the charcoals found in the hearths at the sites, which, on the who
le, offer a broadly representative selection of the former local vegetation of trees and 
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shrubs. A number of results from recent investigations of 9 Mesolithic dwelling-sites in 
the Lake Storvatn/Gyvatn area in the Setesdal mountains in Southwest-Norway (Fig. 
1-2), are presented as a case study in order to substantiate this point of view. 

The sites, which all included one or more hearths with charred remains, have been 
radiocarbon-dated to the period 7020-5670 (uncalibrated) years B. P. Wood anatomy 
analyses of a total of 342 charcoal fragments indicate a former vegetation dominated by 
birch and juniper, with more sporadic occurrences of rowan, pine and willow (Tab .l, 
Fig.3). It would seem, however, that there were certain local variations within the nor
thern and southern parts of the area (Fig. 4a-b). 

After a detail ed investigation of the wood sped es found at the l argest si te, Locality 
17 (Fig. 5), a cfirewood-collection territory» for this particular site is postulated (Fig.6). 

Finally, the representativity of the charcoal material is discussed. The use of fu el im
ported from other (lower-lying and more densely vegetated) areas, and the selective col
lection of particular kinds of chigh-energy» firewood, is not conddered likely. On the 
other hand, broken wooden artefacts such as arrowshafts, bows, and paddles may oc
casionally have been used as fuel. 

In summary, wood anatomy analyses seem to support the hypothesis that the en
vironment around the Mesolithic sites closely resembled the open arctic-alpine landsca
pes of today, with specilalized reindeer ~unting being the main procurement activity. 
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Egil Mikkelsen 

Gullspenne fra bronsealderen 
i Larkollen, Rygge, Østfold 

En spennende dugnad 
Gull! Dette magiske ordet som kaller på fantasien. Høres det under en arkeologisk un
dersøkelse, kommer mediafolk snart løpende og store avisoverskrifter tas fram. Nå skal 
det da også ærlig innrømmes at det edle metallet, gullet, når det dukker fram fra jorda, 
setter hjerteslagene adskillige takter opp, selv hos gamle garvete arkeologer og de mest 
innbitte teoretikere i faget. 

Men denne historien begynte uten tanke på gull. - På årsmøtet i Larkollen V el våren 
1984 ble det reist forslag om å restaurere en gravrøys på Vardefjellet, eller Furutoppen 
som fjellet også kalles, rett øst for Røeds hotell i Larkollen. Vellets medlemmer ville 
gjøre arbeidet på dugnad og ønsket i den forbindelse sakkyndig veiledning i hvordan 
arbeidet skulle gripes an. Røysa var kraftig ødelagt og hadde mistet mye av sitt preg av 
gravrøys. Et slikt initiativ måtte Universitetets Oldsaksamling selvsagt støtte. Rygge hi
storielag hadde allerede gjort en henvendelse om å få restaurert en lignende gravrøys et 
annet sted i Larkollen, og nå kunne vi samordne disse arbeidene og lage en større dug
nad i helgen 15.-16. september 1984. 

Den gravrøysa det her er snakk om, ligger på det høyeste punktet på Vardefjellet, 51 
meter over dagens havnivå, på en del av gården Støtvik store i Rygge, Østfold. Den har 
vært kjent i lang tid og ble sist registrert ved de arkeologisk-topografiske registreringene 
i Rygge i 1974. Tom Bloch-Nakkerud beskrev da røysa slik: «Røys av middels og for det 
meste stor rundkamp. Steinene er utkastet og av barn bygget til borganlegg i en slik 
grad at gravrøysens karakteristiske trekk er borte. Mengden av stein tilsier imidlertid at 
anleggets størrelse har stemt overens med den flotte beliggenhet». 

På tross av ødeleggelsene og røysas utseende i dag, er det ikke tvil om at det her 
opprinnelig har ligget en gravrøys, en røys av en type vi gjerne kaller bronsealderrøyser. 
I Rygge-boka er steinene på Furutoppen oppfattet som om de skriver seg fra to gravrøy
ser, med diameter på 6 og 12 meter Oohansen, E. 1957: 143), men det kan like gjerne 
være rester av en stor utkastet gravrøys. Steinene fra røysa har vært brukt til å bygge opp 
en varde. Her har det vært trigonometrisk punkt helt til i dag. Under den andre ver
denskrig var det skyte stilling her, og steinene fra røysa og varden ble brukt til denne. 
Senere har stedet vært en yndet lekeplass for barn. 

Før restaureringen var røysa svært uregelmessig. Den målte 18, 5 meter i lengden 
nord-sør og 10,5 meter øst-vest. På åsens høyeste punkt, på det stedet som ble ansett 
for å være omtrent midt i den opprinnelige bronsealderrøysa, sto et stort furutre. Det 
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Fig. 1. Fra arbeidet med å restaurere gravrøysa på «Furutoppen» i Larkollen. En ser her hvor øde
lagt røysa var da restaureringen tok til. Sentrum av røysa antas å ha vært ved det store furutreet i 
bakgrunn. 

måtte dessverre felles under det videre arbeidet. Her i midten var det lite stein; fjellet 
under kunne sees flere steder. Mye stein var rast utover de bratte skråningene i øst og 
vest, en del også mot nord. Særlig i sør var steinene brukt til å legge opp skytestillinger 
og til annen «byggevirksomhet». 

Til dugnaden lørdag møtte omkring 15 mennesker, av begge kjønn og forskjellig al
der, og med den driftige formannen Sigrid Sandsberg i spissen. Det ble en strabasiøs 
dag, med mangt et tungt løft; noen tonn stein ble flyttet og lagt opp i en mer regel
messig rund røys. Det er ofte vanskelig å vite hvordan gravrøyser opprinnelig har sett ut 
og hvordan de igjen bør framstå etter restaureringen, særlig når de er så ødelagt som 
røysa på Furutoppen. Det var imidlertid ikke så mange muligheter i dette tilfellet: røy
sa måtte ha ligget på åsens høyeste punkt. Den bratte hellingen mot øst og vest satte 
grensene for diameteren: 8-9 meter. Dermed var det bare å få bygget opp den fine 
kuppelformete profilen og den regelmessig runde omkretsen. 

Dunaden går med liv og lyst. I skråningen utenfor røysa på østsiden holder Bjørn 
Aker på å kaste stein inn i røysa. Fra jorda mellom noen mindre steiner plukker han 
fram noe av metall. Han kaster det bort til meg som står 3-4 meter borte, med kom
mentaren: «Er dette en kapsel av noe slag, eller hva kan det være?» .... Jeg står med et 
ovalt, hvelvet blikkstykke i håndflaten. Fram fra bakhodet henter jeg glimt av tidligere 
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Fig. 2. Gullspennen som ble funnet ved restaureringen av røysa i Larkollen. Foto: Ove Holst, 
Universitetets Oldsaksamling. 

syn; mønstre jeg har sett før i museer i Danmark, Sverige og i Oslo. Dette er bronse
alder. Og så dette tynne blikket; - det er jo gyldengult. Bronse blir grønn når den lig
ger i jorden. Det er bare gull som beholder sin naturlige gyldne farve. -Det er gull! -
Det er gull fra bronsealderen! Jeg roper det ut og kjenner det går ilinger gjennom krop
pen av begeistring. Finneren og de andre i dugnadsgjengen kommer løpende til. Jeg 
forteller, og de får del i min begeistring. Det lurer likevel fortsatt en aldri så liten tvil. 
Vi må undersøke funnstedet nærmere og se om det er mer å finne der. Graveskjea 
kommer fram, og restaureringen blir forvandlet til en liten utgravning av det mest 
spennende slaget. Det må da være mer gull å finne her! Og det er det. Like etter stikker 

· det fram en gulltråd, stadig mer gulltråd, og bronsebiter som det er viklet gulltråd 
omkring. Nå får vi se det: bronsen er grønn, mens gullet er nesten like gyldent. - Så 
kommer det neste ovale gullblikket frem, nå også med noe av bronseskåla under be
vart. Enda flere bronsestykker med gulltråd viklet omkring finner vi før stedet erklæres 
som tomt for funn. Jeg er ikke lenger i tvil: Det vi har funnet er restene av en bøyle
spenne eller en såkalt « brilleformet spenne» fra yngre bro~alder, fig. 2. Jeg vet at det 
ikke tidligere er funnet slike spenner med gullblikk og gulltråd i Norge; funnet er det 
første i sitt slag her i landet. -Jungeltelegrafen går og mediafolkene kommer stormen
de: lokalradioen og avisene. Det setter ny fart i dugnaden. For hver stein som løftes 
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Fig. 3. Gullspennen ble funnet her midt på bildet, like øst for selve røysa, blant stein som må 
være kastet ut fra røysa en gang i tiden. 

opp, venter en å finne en ny gullspenne, eller noe annet spennende. Men det ville være 
for mye å forlange. Det ble ikke flere funn. Da klokken nærmet seg 18, var det meste 
av røysa flyttet på plass, og alle kunne gå slitne, men fornøyde hjem og føle at de ikke 
bare hadde utført et godt stykke fornminnevern, men også hadde vært med på spen
nende Norgeshistorie. 

I avisene mandag kan vi lese om «Oppsiktsvekkende funn på Larkollen», «Gull
spenne fra bronsealderen» og «Enestående bronsealderfunn i Rygge». -Men nå, fra øy
eblikkets spenning og gullets forjettelse til den kulturhistorien funnet fra Støtvik fortel
ler, eller rettere sagt; som spennen gir oss anledning til å fortelle. 

Gullfunn i norsk bronsealder 
Vår spenne fra Larkollen er den 20. gullgjenstanden fra norsk bronsealder (Marstrander 
1977); med andre ord er den en sjelden fugl og en kjærkommen tilvekst. 

Gullet kom første gang til Norge i bronsealderen, nærmere bestemt i slutten av eldre 
bronsealder, periode Ill. Alle de eldste gullsakene er funnet i Rogaland og på Lista, og 
det er spiralringer og armringer som dominerer. I yngre bronsealder kommer flertallet 
av funnene fra Sørøst-Norge og Trøndelag, og fortsatt er armringer og armbånd van
ligst. Av alle de tidligere 19 funnene er det bare 3 som ikke er armsmykker: stykker av 
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Fig. 4. Kart over funn av gullgjenstander fra bronsealderen i Norge. Etter Sverre Marstrander 
1977. Spennen fra Larkollen er føyet til. 
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gullblikk fra en grav på Karmøy, en liten gullbarre fra Hemstad, Stange, Hedmark og 
et lite gullstykke innsatt i en halsring av bronse fra Hamang i Bærum (Marstrander 
1977), fig. 4. Også i denne henseende er Larkollen-spennen unik, - det er den første 
spennen med gullblikk i Norge, fra bronsealderen. 

Spennen faller ellers fint inn i sin tid, periode V av bronsealderen, ved at dette var 
den desidert mest gullrike perioden av bronsealderen, både i Norge (op.cit.) og i Sør
Skandinavia Gensen 1983:57,60). I Øst-Norge er det fra før kjent tilsammen 5 gull
gjenstander fra 3 forskjellige funn (Besseberg, Idd, Østfold; Hamang, Bærum, Akers
hus og Hemstad, Stange, Hedmark), alle fra periode V, liksom Larkollen-spennen. Ett 
av armbåndene fra Hemstad har også andre trekk felles med vår spenne. Det er laget av 
tynt gullblikk bøyd inn over en kjerne av bronse (Marstrander 1977:47-48). De tre 
gullgjenstandene fra Hemstad og det fra Besseberg er laget av en legering, såkalt 
«Urnenfeldergold», som er kjent i Sentral- og Nord-Europa i yngre bronsealder, bl.a. i 
Niedersachsen, Belgia og Schleswig-Holstein og den sørvestlige delen av det nordiske 
bronsealderområdet, foruten i Irland. 

En analyse av spennen fra Larkollen viser at den er laget i følgende legering: 
gull (Au) - 80% 
sølv (Ag) - 17% 
kobber (Cu) - 3% 

Marstrander oppgir det gjennomsnittlige innholdet av sølv i gullsaker fra yngre bron
sealder funnet i Norge til 17%, av kobber 6,4%. Dette svarer til den materialgruppe 
som Hartmann (1970) kaller N INC, som også kalles «Urnenfeldergold» (Marstrander 
1977: 48-49). Larkollen-spennen passer også inn i denne gruppen (sml. op.cit. Tab.3). 
Hvilke av de ovennevnte områder i Europa gullet til vår spenne er kommet fra, må 
imidlertid stå åpent. Vi må imidlertid anta at det er gullet i en form for råmateriale 
som er kommet til Skandinavia og at det er her, f.eks. i Vest-Sverige spennen er ut
formet. 

Liksom i Sør-Skandinavia, kommer det meste av gullet i Norge i eldre bronsealder 
fra graver, i yngre bronsealder fra depotfunn (op.cit). Vi skal se nærmere på 
funnforholdene ·for de 11 funnene med tilsammen 13 gjenstander av gull fra yngre 
bronsealder: 

Funnet i en fjellkløft, fjellsprekk 3 funn 
Funnet i en stein-jordhaug 2 funn 
Funnet i myr 2 funn 
Funnet i jord · l funn 
Funnet i en geil l funn 
Funnet i en grøft l funn 
Funnet i kanten av en gravhaug l funn 

Ingen av disse funnene kan sies å komme fra sikre graver, de fleste peker nokså entydig 
mot å være depotfunn. Et par av dem kan likevel muligens stamme fra graver. Det gjel-
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der en armring fra Leiknes, Hemme, Sør-Trøndelag, funnet i en steinhaug; dessuten 
det omtalte funnet fra Hemstad i Stange, funnet i kanten av en gravhaug, like ved 
fotkjeden. I gravhaugen ble det funnet en rakekniv fra periode IV av bronsealderen, 
foruten flere gjenstander fra eldre jernalder. Det antas at gullsakene kommer fra et om
rotet gravfunn Oohansen, Ø. 1981:81). 

Spenn en 
Bøylespennen fra Larkollen har bevart store deler av de to skålene av gull og større deler 
av rammeverket omkring disse. De delene som mangler, er i første rekke den bøylen 
som har bundet de to skålene sammen, samt nålen som har vært festet til bøylen. 
Fig. 5. 

Trolig har hele grunnformen til spennen vært laget av bronse: underlaget i skålene, 
rammene omkring disse, bøylen og nåla. I dag er en del av den ene skålen av bronse 
bevart. Den er 0,9 mm tykk og uten ornering. Over dette bronseunderlaget er det lagt 
ovale skåler av tynt gullblikk, tykkelse 0,3 mm. Gullblikkskålene, som nå er skadet og 
deformert, har sannsynligvis vært omtrent like store. Største diameter er 6,6 cm, dia
meteren vinkelrett på denne er ca. 5,3 cm. Disse målene kan, på grunn av skadene, 
avvike noen millimeter fra opprinnelige mål. 

Gullblikkskålene er ornert i en form for pressblikkteknikk. Bånd og spiraler karakte
riserer ornamentikken. Begge skålene har et tredobbelt bånd, med riflete linjer, uten 
ender. Det er en åpning i dette båndet på begge skålene, mot det stedet der bøylen har 
vært festet. På den ene skålen er det midt på to spiraler som går ut fra den innerste lin
jen i båndet. Inn mot stedet for bøylefestet er det på denne skålen en M-lignende figur 
med opprullete ender. På den andre skålen er partiet nærmest bøylefestet ødelagt, men 
herfra og inn mot midten går det to parallelle linjer som begge ender i en spiral vendt 
fra hverandre. Ornamentikken er altså noe forskjellig på de to skålene. Gullblikkskåle
ne er brettet inn over de underliggende bronseskålene; det vises på ett sted på den ene 
skålen. Bretten er inntil 4 mm bred og har tjent til å holde gull- og bronseskålene sam
men. Gjennom denne bretten er det laget fire små hull på hver av skålene, plassert ved 
bøyelfestene, overfor disse og tilnærmet vinkelrett i forhold til dem, motstående hver
andre. Det ser ut til at det har vært tilsvarende hull i bronseskålene, som har ligget inne 
i bretten av gullblikk. 

Rammen består som nevnt av en bronsekjerne. Rundt denne er det viklet gulltråd 
som helt dekker kjernen. Bronsekjernen er rund, diameter 5 mm, og med en U-formet 
fure på innsiden, laget som anlegg for skålene som dermed kunne trykkes på plass i 
rammene. Skål og ramme har i tillegg trolig vært festet med metalltråd av gull eller 
bronse gjennom hullene i skålene. Det er spor etter festestedene i rammene, i form av 
små glipper mellom gulltrådene på innsiden av dem. Det ble funnet 5 deler av bron
sekjernen. Tre av dem hang sammen med gulltråd. De tre, sammen med et annet styk
ke, antas å høre til den ene halvdelen av spennen, det siste stykket til den andre halv-
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delen. Gulltråden som har vært brukt, er flat, 1,0 mm bred og 0,3-0,4 mm tykk. Deler 
av gullbeviklingen er i dag revet opp og ble funnet i vaser eller som løse ender. Sann
synligvis har bøylen mellom de to delene av spennen vært festet til bronserammen 
rundt skålene, men det har neppe vært viklet gulltråd omkring festepartiene. Anslags
vis mangler da ca. 10 cm av den gulltrådbeviklete rammen rundt den ene skålen og 
2,5-3 cm av den andre. De to ovale halvdelene av bøylespennen, inkludert skålene og 
rammen omkring, har da hatt diametere på ca. 7,9 cm (største) og 6,3 cm (minste). 
Disse målene plasserer Larkollen-spennen i nært selskap med spennene fra Kjeldås, 
Sande i'Vestfold og fra Hamang, Bærum i Akershus, med største diameter på hen
holdsvis 9 og 7,9 cm. I totallengde måler de 16 og 16,2 cm. Det er på dette grunnlag 
delene av vår spenne er tegnet i forhold til hverandre i fig. 5. Der er plasseringen av 
den manglende bøylen antydet med stiplete linjer. Vår spenne kan derfor med tem
melig stor sikkerhet sies å ha vært ca. 16 cm lang. Ut fra de paralleller vi skal referere i 
det følgende, kan vi antyde at vår spenne trolig har hatt en bøyle som var om viklet med 
gulltråd, på samme måte som rammen rundt skålene. Det kan også den innerste delen 
av nålen ha hatt, mens den ytre delen, ved spissen, snarere har vært belagt med gull
blikk (sml. fig. 6). 

Oldeberg (1933: 102 flg.) har diskutert nærmere forslag til hvordan gullblikkspen
nene har vært produsert. Han mener bl.a. at gullblikket har vært presset over en ornert 
bronsespenne. Siden bronseunderlaget både på Larkollen-spennen og andre tilsvarende 
spenner ikke er ornert, må dette ha skjedd over andre matriser, kanskje en annen bron
sespenne med samme ornamentikken. Det er i alle tilfeller interessant å se hvordan 
mange av bronsespennene har de samme detaljene i orneringsmåten som gullblikk
spennen vår. Rammene omkring skålene, som på bronsespennene fra periode V som 
regel er støpt i ett med skålene, imiterer tydelig gulltrådbeviklingen på gullblikkspen
nene. Det kan tyde på at det var gullblikkspennene som i stor grad anga trenden i 
moteretningene for de langt vanligere bronsespennene. 

Fig. 5. Tegning av spennen fra «Furutoppen» i Larkollen, Rygge, Østfold, delvis rekonstruert. 
Gullblikket over de to skålene er for størstedelen bevart. Det er også deler av rammen omkring 
disse, laget av bronse med gulltråd viklet omkring. Bøylen som har bundet sammen de to delene 
av spennen er markert ved stiplete linjer. Målestokk 1: 1. Tegning: Tone Strenger. 
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Fig. 6a-f. Foruten spennen som ble funnet i Larkollen, er det kjent seks bøylespenner laget av 
gullblikk; a: Håga, Uppland, Sverige, b: Saxtorp, Skåne, Sverige, c: Harridslevgaard, Fyn, Dan
mark, d: Fremløse, Fyn, Danmark, e: Emmendorf, Niedersachsen, Vest-Tyskland, f.· Flogeln, 
Niedersachsen, Vest-Tyskland. 
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Paralleller til Larkollen-spennen 
Bøylespenner ornert med gullblikk er en meget sjelden oldsaksform. Foruten Larkol
len-spennen, er det bare kjent 6 eksemplarer: 2 fra Sverige, 2 fra Danmark og 2 fra 
Niedersachsen, Vest-Tyskland (Zimmermann 1976), fig. 6a-f: 
l. Håga, Bondkyrka sn., Uppland, Sverige. Gravfunn («Kung Bjorns hog»). Periode 

IV. Fig. 6a. 
2. Saxtorp sn., Ronnebergs hd., Skåne, Sverige. Depotfunn. Periode IV. fig. 6b. 
3. Harridslevgaard, Skovby sn. Odense amt, Danmark. Depotfunn. Periode IV. 

Fig. 6c. 
4. Flemløse sn., Baag hd., Odense amt, Danmark. Depotfunn. Periode V. Fig. 6d. 
5. Emmendorf, Kr. Uelzen, Niedersachsen, Vest-Tyskland. Depotfunn. Periode 

IV /V. Fig. 6e. 
6. Flogeln, Kr. Wesermiinde, Niedersachsen, Vest-Tyskland. Depotfunn. Periode IV 

(-IV /V). Fig. 6f. 

I tillegg er det kjent 5 bøylefibler med gulltråd viklet omkring bøylen: to fra Fyn, de 
tre andre fra nord-tyske områder. Også disse funnene kommer for største delen fra de
poter, men gravfunn med slike spenner kjennes også. Alle dateres til bronsealderens 
periode IV, liksom flertallet av spennene med gull blikk nevnt ovenfor (Zimmermann 
1976: 8-9). Det er med andre ord bare 2-3 spenner med gullblikk som kan dateres til 
periode V (en tidlig del av perioden) eller overgangen mellom periodene IV og V. De 
øvrige spenner med en form for gullornering (blikk eller tråd) er fra periode IV av 
bronsealderen. Larkollen-spennen er til sammenligning en spennetype som er typisk 
for periode V, når vi tar utgangspunkt i ornamentikken. Trolig må denne spennen væ
re den aller yngste av dem vi kjenner ornert med gull, og den eneste helt typiske 
periode V-spennen. 

De ialt 7 gullblikkspennene vi nå kjenner, har alle forskjellig ornamentikk på skå
lene. Nærmest hverandre står spennene fra Saxtorp og Flogeln, begge med et bølge
eller slangemønster som det dominerende trekk, mens Harridslevgaard-spennen har en 
bue av flere mindre buer på hver skål. Spennen fra Håga og Fremløse har begge orna
mentikk dominert av mange konsentriske sirkler på hver skål, mens Emmendorf
spennen dels er dekorert med konsentriske sirkler, dels med slangelignende mønstre. 
Rammen omkring gullblikkskålene har på alle spennene vært beviklet med gulltråd. 
Spennene har få eller ingen paralleller blant tilsvarende bronsespenner (sml. Zimmer
mann 1976:9, Oldeberg 1933), unntatt Emmendorf-spennen, som har fellestrekk med 
en serie spenner fra Skandinavia (Oldeberg 1933: fig. 117-124).- til sammenligning er 
det en rekke nære paralleller i bronse til spennen fra Larkollen. Disse kalles av Olde
berg (op.cit.: 134 flg.): spenner ornert med båndformete figurer innskrevne i hverand
re, fra bronsealderens periode V. 

I 1933 var det kjent 36 spenner av denne typen, 29 stk. eller 80% av disse var funnet 
i Sverige, vel8% (3 stk.) var funnet i Norge, bare 2 var fra Danmark og l fra Pommern 
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Fig. 7. Utbredelsen av skandinaviske spenner fra bronsealderens V. periode. Kors markerer funn 
av bøylespenner ornert med båndformete figurer innskrevne i hverandre. Det er denne gruppen 
gullblikkspennen fra Larkollen og flertallet av de norske bøylespennene av bronse fra periode V 
tilhører. Etter A. Oldeberg 1933. 

(Oldeberg op.cit.), fig. 7. Hovedområdet er Vest-Sverige, med landskapene Vastergot
land (9 stk. eller 25% ), Bohuslan (5 stk.) og Varmland (5 stk.) som de dominerende 
(op.cit.: fig. 104). I Norge er det siden kommet til ytterligere en spenne. De fire spen
nene herfra er: 
C 16251, Lislebyfjellet, Fredrikstad, Østfold. Depotfunn med bøylespenne, 2 henge

kar, kupa og halsring. Fig. 9a, fig. 10. 
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Fig. 8. Depotfunn fra Hamang i Bærum, Akershus, med halsring og bøylespenne fra bronsealde
rens periode V. Spennen er en av dem som i ornamantikken står nærmest spennen fra Larkollen. 
Halsringen har et lite gullstykke innfeldt på den ene platen (pil). Foto: Ove Holst, Universitetets 
Oldsaksamling. 
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C 31077, Kjeldås, Sande, Vestfold. Depotfunn(?) med bøylespenne. Fig. 9b. 
C 5093, Hamang, Bærum, Akershus. Depotfunn med bøylespenne og halsring. Fig. 

8. 
C 16615, Lom, Oppland. Depotfunn med 2 bøylespenner (1 fra periode VI) og celt. 

Fig. 9c. 
Utenom disse spennene er det bare en annen fra periode V, men den har en annen or
namentikk (C 7106 Kamfjord, Sandar, Vestfold), fig. 9d. Nevner vi også fire bøyle
spenner fra periode IV, fra det store depotfunnet fra Nystad, Gjerpen, Telemark, har 
vi nevn alle 10 bøylespenner fra norsk yngre bronsealder. Alle spennene av bronse 
stammer fra depotfunn (Ø. Johansen 1981). 

Gruppen som Larkollen-spennen tilhører stilistisk, har to eller tre dobbelte bånd
formete linjer innskrevet i hverandre; ofte er den innerste en enkel linje. Som vi har 
sett er vår spenne ornert med tre dobbelte båndformete linjer. Slik ornamentikk kjen
ner jeg på følgende spenner fra periode V: 
SHM 6753, Skeby sn., Våstergotland (Oldeberg 1933, fig. 135) 
SHM 12799, Våsterlosa, sn., Ostergotland (op.cit., fig. 137) 
C 16615, Lom, Oppland (op.cit., fig. 139) 
B 9902, Fangel s., Odense amt (Broholm 1953, fig. 161) 

Fra periode VI kjennes også et par eksempler på de 3-dobbelte båndformete linjene. 
Den videre parallellføringen mellom Larkollen-spennen og tilsvarende bronsespen

ner vanskeliggjøres av ødeleggelsene, spesielt av den ene gullblikkskålen på vår spenne. 
Tolkningene av ornamentikken er beskrevet i det foregående, se tegningen fig. 5. De 
største likheter synes det å være til spennene fra Lislebyfjellet, Østfold og Hamang, 
Akershus, foruten spenner fra Våstergotland, Halland, Bohuslån og Vårmland (Olde
berg 19 3 3 : 13 5 -13 7). 

Sammenfattende kan vi slå fast at Larkollen-spennen tilhører en østnorsk gruppe på 
ialt 5 bøylespenner fra bronsealderens periode V. Bare vår spenne er i gullblikk, de øv
rige er i bronse. Denne gruppen er igjen nært knyttet til en i hovedsak vestsvensk grup
pe bøylespenner av bronse fra samme periode, med kjerneområde i Våstergotland (sml. 
Baudou 1960:76). I den gruppen er det ikke kjent gullblikkspenner. På Fyn i Danmark 
finner vi også likhetstrekk, dels på en bronsespenne, dels ved at det er det eneste områ
det av Danmark hvor det er funnet gullblikkspenner av den typen vi her studerer. Skik
ken med å lage gullblikkspenner finner vi også i Niedersachsen, Vest-Tyskland på over
gangen mellom periode IV og V av bronsealderen, men ornamentikken der er anderle
des. 

Likheter som her er påvist tyder på kontakter mellom områdene. Hvilke former for 
kontakt det kan være snakk om, vil jeg drøfte nærmere i slutten av artikkelen. 

Grav- eller offerfunn? 
Jeg har innledningsvis fortalt hvordan spennen ble funnet. Den lå mellom jord og stein 
utenfor selve gravrøysa, ca. l, 5 meter øst for den østre siden av den etter restaureringen 
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Fig. 9a-d. Bøylespenner fra bronsealderens V. periode funnet i Norge. a: Lislebyfjellet, Fredrik
stad, Østfold, b: Kjeldås, Sande, Vestfold, c: Lom, Oppland, d: Kamfjord, Sandar, Vestfold. 
Foto: Universitetets Oldsaksamling. 

og ca. 6 meter ØNØ for antatt sentrum av røysa. Før restaureringen var det også flere 
større steiner her i skråningen, over funnet, men det er usikkert om røysa opprinnelig 
har strukket seg så langt ut. I tilfelle har spennen ligget helt i utkanten av den. 

Spennen var en del skadet da den ble funnet (fig. 2), og flere deler manglet, deri
blant bøylen mellom skålene og nåla som har sittet her. Dette, sammen med beliggen
heten av funnstedet, er jeg tilbøyelig til å tolke som følger: Det er et gravfunn vi har for 
oss. Spennen har vært en del av gravgodset i en grav inne i røysa. Ved senere ødeleggel
ser er steiner kastet utover og spennen har fulgt med. 

En slik tolkning kunne synes rimelig. Vi hadde allerede da vi startet restaurerings
arbeidene i Larkollen sagt at det var en bronsealderrøys vi skulle ta fatt på. Det er jo 
vanlig å datere slike enkeltliggende åsrøyser langs kysten til bronsealder (f.eks. E. Jo
hansen 1974:84-85; 1957:64). En del av deltagerne var nok kanskje skeptiske til en så 
gammel datering; for mange var stedet først og fremst en varde. Men spennefunnet sat
te en stopper for denne tvilen. 

I en annen åsrøys av samme slaget, på Vardeåsen under Evje i Rygge, er det funnet 
to gravkamre, hvert med en gravurne med brente bein. Det må tolkes som brannbe
gravelser fra yngre bronsealder (E. Johansen 1957:64). Johansen mener det er over 50 
gravrøyser fra bronsealderen i Rygge (op.cit. :63 ). Hvor vanlig er det egentlig med grav
funn fra bronsealderen i røyser? 

Fra hele Øst-Norge kjenner vi 16-17 sikre gravfunn fra røys som inneholder metall
saker. De dekker alle perioder av bronsealderen, unntatt den siste. Flest er det fra peri-
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ode Ill med 7 graver ( 41 %) , det er 4 fra per. IV, 3 funn er datert til periode IV l V, 
mens ett funn er satt til sikker periode V (sml. Ø: Johansen 1981). Det siste funnet er 
fra Anerød, Idd i Østfold og består av sverd/ dolk og en dobbeltknapp av bronse 
(C 25632 a-b). Det ble funnet i et gravkammer i enåsrøys ved Ørsjøen. Ett av gravrøys
funnene fra periode IV /V er også fra Østfrold: en kniv funnet på Østgård i Berg 
(C 15579). I de to andre samtidige gravfunnene, begge fra Vestfold, er det funnet 2 
kniver og 2 dobbeltknappet i det ene, en rakekniv i det andre. Det er med andre ord 
overveiende små gjenstander, trolig alle fra brannbegravelser, vi kjenner fra graver i 
røyser fra periode IV l V og V. 

Begravelser i gravrøyser (åsrøyser), har vært den vanligste gravskikken i Øst-Norge, 
både i periode IV/V, V og i bronsealderen sett under ett (Ø. Johansen 1981, fig.6). 
Ellers kjenner vi ett sikkert og ett usikkert gravfunn fra haug fra periode V, begge fra 
Hedmark. Det første inneholdt en kniv, det andre to armbånd og en barre av gull. De 
to eneste flatmarksgravene med metallsaker fra perioden kommer begge fra Østfold og 
består av henholdsvis en stangknapp (C 29144) og en armring (C 33815) b). Det er også 
her den enkle branngravskikken som dominerer. Ingen av gravene fra østnorsk bronse
alder har gitt funn av bøylespenner eller andre fibeltyper (op.cit.: Tab. 3 ). De bøyle
spennene vi kjenner herfra, er alle funnet som depoter. 

Går vi til Danmark, er også der de aller fleste bøylespennene fra periode V funnet i 
depoter. H.C. Broholm (1946) oppgir 25 funn med bøylespenner til å være depotfunn, 
mens 3 skulle skrive seg fra gravfunn. I tillegg kommer 5 miniatyrbøyelspenner, (van
ligvis fra urnebranngraver i haug). Baudou (1960: 116) regner bare ett av funnene med 
større bøylespenner som sikkert gravfunn. Det kommer fra Asnæs, Ods hd. på Sjæl
land, Danmark (Broholm 1946: grav 1062). Av de 36 bøylespennene av bronse som til
hører samme hovedtype som Larkollen-spennen, er 2 l 3 oppgitt å komme fra depot
funn, l l 3 er løsfunn, ingen oppgis å være sikre gravfunn (Oldeberg 1933 ). 

Vi har allerede nevnt hvilke funnkategorier de 6 tidligere kjente bøylespennene med 
gullblikk fra periode IV-V tilhører: det er 4 sikre depotfunn, ett sikkert gravfunn og ett 
usikkert funn. Gravfunnet er fra den såkalte «Kung Bjorns hog» i Håga, Uppland, et 
rikt funn fra periode IV, med flere gullgjenstander, sverd, rakekniv, knapper etc., 
foruten bøylespennen med gull blikk og gulltråd (Almgren 1905 ). Vi skal se litt nær
mere på det usikre gravfunnet. 

Det er her snakk om den gullblikkdekorerte bøylespennen fra Fremløse sn., Bang 
hd., Odense amt, på Fyn. Den har tilhørt Frederik VII's samling (nr. 5641). Om den er 
det opplyst: «F. ved at rive Jord i Nærheden af en Høj sammen med Urneskaar» (Bro
holm 1946:94, grav 1118). Det er likhetstrekk med funnforholdene her og ved vår 
spenne fra Larkollen. 

Enda et funn skal omtales her med lignende funnforhold. Det er ett av ialt tre gull
funn fra østnorsk bronsealder, nemlig det fra Hemstad i Stange, Hedmark, med et 
armbånd og et fragment av et annet, begge med gullblikk, foruten en liten gullbarre, 
fra periode V. Disse tingene ble funnet sammen i kanten av en gravhaug. I samme 
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haug ble det også funnet en rakekniv av bronse fra periode IV og flere gjenstander fra 
eldre jernalder. Det tolkes av Øystein Johansen som et omrotet gravfunn (Ø. Johansen 
1981, sml. Marstrander 1977). 

En bøylespenne av bronse fra periode V eller VI, funnet i Stenbro, Silte på Gotland 
fortjener også oppmerksomhet når vi vil forsøke å tolke funnomstendighetene for Lar
kollen-spennen. Spennen ble funnet sammen med 7 halsringer og 15 armringer i et 
hengekar, i kanten av en stor røys, i høyde med jordoverflaten. Dette tolkes som et de
potfunn (Hansson 1927: 93, 134, Pl. 27 og 42). 

Vi kjenner altså tre funn fra periode IV-V med gjenstander dekorert med gull eller 
gullblikk og ett med en bøylespenne av bronse fra periode V-VI som er funnet like 
utenfor gravhauger eller røyser, inkludert Larkollen-spennen. De tre første kan tolkes 
som utkastete gjenstander fra ødelagte gravanlegg; det siste er etter sin gjenstandssam
mensetning åpenbart et depotfunn. Eller, er det kanskje ikke så skarpe skiller mellom 
grav- og depotfunn? 

Depotene kan også oppfattes som gravgods, lagt ned ved en seremoni som del av 
begravelsesritualene. Det skjedde en endring av eldre bronsealders gravutstyrside i 
forbindelse med overgangen til likbrennning, da det ikke ble plass til alle smykkene i 

Fig. 1 O. Depotfunn fra Lislebyfjellet, Fredrikstad, Østfold. Dette er det mest varierte depotfun
net fra periode V som er kjent til nå i Norge. Det består av kvinnelig drakt- og smykkeutstyr: to 
hengekar, en kupa, en bøylespennen og en halsring. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 
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gravurnen (Hundt 1955; Kristiansen 1974:26). Vanligvis ble depotene lagt ned i 
steinurner, fjellsprekker, myrer osv. Kanskje kan de også være lagt ned ved foten av en 
gravhaug eller- røys? I Sør-Skandinavia er det kjent flere eksempler på at depotfunn er 
lagt sekundært ned i gravhauger (Ørsnes 1958). Hvis en slik tolkning skulle være ak
tuell i vårt tilfelle, blir det nesten uten mening å diskutere om Larkollen-spennen skal 
tolkes som et gravfunn eller et depotfunn: I begge tilfelle kan den oppfattes som en ga
ve til den døde i røysa. Om gravgaven er blitt lagt inne i røysa eller like utenfor er vi 
ikke i stand til å avgjøre med sikkerhet. Det at spennen er en del ødelagt og og enkelte 
deler mangler, tyder imidlertid på at det kanskje helst er snakk om en gjenstand kastet 
ut fra en grav inne i røysa. 

Bøylespenner og bronsealderens drakt og smykkesett 
Når depotfunn fra yngre bronsealder av mange oppfattes som gravgods, er det bl. a. 
fordi mange av dem inneholder faste sett av gjenstander bestemt for en person, 
f. eks. kvinnens smykkesett. Et komplett sett består i Sør-Skandinavia av hengekar, ku
pa, halsring, 2 armspiraler og fibel (bøylespenne) (Baudou 1960:122). Ingen av de 
norske depotfunnene inneholder noe komplett sett som dette. Nærmest kommer depo
tet fra Lislebyfjellet i Fredrikstad, Østfold, med 2 hengekar, ku pa, halsring og bøy les
penne, fig. 10. Ellers er Hamang-spennen funnet sammen med en halsring, en spenne 
fra Kamfjord, Sandar, Vestfold er funnet sammen med 2 hengekar. 

Av dette må vi kunne antyde at en burde ha ventet å finne flere større bronsegjen
stander sammen med Larkollen-spennen hvis den skulle ha kommet fra et depotfunn. 
Videre må vi kunne si at sannsynligheten for at spennen er en gave til en gravlagt kvin
ne er svært stor. Men også som gravgave burde vi kunne ventet flere gjenstander enn 
denne ene rikt dekorerte gullblikkspennen. Med en så ødelagt gravrøys som det vi sto 
overfor på Vardefjellet på Støtvik, må vi imidlertid regne med at ting er gått tapt. 

Det har vært framsatt mange forslag til rekonstruksjon av bronsealderens drakt. De 
danske eikekistegravene har gitt oss bevarte drakter fra eldre bronsealder, men vi har 
belegg for at denne draktskikken fortsatte uendret gjennom yngre bronsealder, bl. a. 
gjennom noen små bronsestatuetter funnet fra periode IV og V. Her skal nevnes et re
konstruksjonsforslag framsatt av Kristian Kristiansen (1974:27 flg.). Etter hans mening 
har kvinnens draktsett i yngre bronsealder bestått av tre elementer: 
l. Egtveddrakt bestående av snoreskjørt og bluse (se fig. 11). 
2. Et smykkesett, som kunne variere med alder og status. 
3. Et overstykke båret som en hel drakt, til bruk når været og årstiden gjorde det nød-

vendig (ikke avbildet på fig .11 ). 
I siste tilfelle har bøylespennen, som har sittet på brystet, trolig vært dekket av heldrak
ten. Det antyder i alle fall slitasje som er påvist på slike spenner (op.cit.). Det skal leg
ges til at denne drakt- og smykkeskikk var knyttet til det øvre sosiale skikt i bronsealder
samfunnet. 
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Fig. 11. Rekonstruksjon av yngre bronsealders drakt- og smykkemote. Bøylespennen er festet på 
brystet, kupaen foran på maven og hengekaret bak på ryggen. Ellers består smykkesettet av hals
ring, øreringer, arm- og fingerringer. Tegning: Flemming Bau. 

Bronsealdermiljøet i Rygge 
Rygge og tilgrensende ytre deler av Østfold tilhører de mest funnrike og sentrale bron
sealderområder i Øst-Norge (se Ø. Johansen 1981: fig. 16 og 17), fig. 12. Mest tallrike 
er gravrøysene. Erling Johansen regnet i 1957 at det var kjent over 50 av dem fra bron
sealderen i Rygge. Nesten alle ligger høyt og fritt oppe på åsryggene, ikke akkurat der 
folk bodde, men langs den viktigste ferdselsveien, sjøen og leia opp langs Oslofjorden 
(E. Johansen 1957:63-65). Det passer godt også med beliggenheten av gravrøysa på 
Vardefjellet: Den ligger høyt og fritt, med en praktfull utsikt ut over Oslofjorden. Det 
er ting som tyder på at slike bronsealderrøyser, spesielt de med navnet «Varde», har 
vært brukt som sjømerke langt tilbake i tiden (E. Johansen 1979). Disse røysenes øko
nomiske og sosiale bakgrunn og den bosetningen de skal knyttes til, må vi likevel trolig 
søke lenger inn i landet; på sand jorda mellom åsene lenger inne, eller kanskje helst in
ne på selve Raet, den store morenen som krysser Rygge fra SØ til NV. 

Fra Rygge kjenner vi følgende gjenstander av bronse fra bronsealderen (etter E. Jo
hansen 1957:68 flg., Ø. Johansen 1981:189), fig. 13a-e. 

C 40, Rekkestad under Bjølsen- halsring (wendelring) 
C 15578, Gipsen- del av grepspissverd 
C 8163, Hoggenes- celt 

Kalium - celt 
C 24664, Moserød, Bjølsen- randlistøks 
C 13 59, Mellom Roer - dolk 

- per. VI 
- per. V 
- per. V/VI 
- per. V/VI 
- per. 
- per. IV 
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Fig. 12. Utbredelsen av metallsaker fra bronsealderen funnet i Østfold. Etter Ø. Johansen 1981. 
Bøylespennen fra Larkollen er føyet til på kartet. 
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De to første funnene kan skrive seg fra depotfunn, de tre neste er løsfunn, mens det 
siste skal være et gravfunn (op.cit.). Selv om funnet er gjort, ikke i Rygge, men innen
for grensen til nabokommunen Våler, må vi også trekke inn det fine depotfunnet fra 
Østenrødøya i Vansjø (publisert av Erling og Øystein Johansen i Viking 1983). Der 
kom det for dagen to hengekar og en kupa fra periode V av bronsealderen. Det antas at 
dette funnet skal knyttes til Ra-gårdene i Rygge og Råde (E.& Ø .Johansen 1984). Med 
unntak av øksa fra Moserød, er alle de andre bronsesakene fra Rygge fra yngre bronse
alder, med periode V som den rikeste; nettopp den perioden vår gullspenne også skri
ver seg fra. 

Mens bronsefunnene i Rygge i første rekke er knyttet til Raet, er redskaper og våpen 
av bergart og flint funnet mer spredt. Skafthulløkser, flintdolker og -sigder er de van
ligste oldsaksformer fra bronsealderen. Disse er faktisk mer tallrike i de ytre deler av 
kommunen enn i Ra bygdene. Her finner vi et landskap karakterisert av fjellknauser, 
omgitt av lettdyrket sandjord. Strandlinjen gikk 10-15 meter høyere enn i dag i bron
sealderen, og en lang, smal fjord strakte seg inn i landet. I dette landskapet er det fun
net uvanlig mange dolker og sigder av flint, med 32 flintsigder i ett stort depot, funnet 
på et jorde ved Urstadmyr, som det mest imponerende, og forøvrig det største av sitt 
slag i landet Oohansen, E. 1957:57). I Rabygdene er det flest skafthulløkser. Noen av 
disse oldsakene av flint og bergart er fra sen-neolitisk tid, men mange av dem skriver 
seg også fra bronsealderen, først og fremst fra dens eldre del. I de ytre og midtre deler 
av Rygge er det også kjent en del fangstboplasser fra bronsealderen. 

Hvordan skal vi beskrive bosetningen og samfunnsforholdene i Rygge i bronsealde
ren på grunnlag av disse fornminner og funn? Det er temmelig sannsynlig at både Gip
sen og Bjølsen har vært etablerte gårder i bronsealderen, kanskje også Kalium, Roer og 
Hoggenes. Storgårdene har ligget langs skråningene av Raet, hvor betingelsene for 
jordbruk var gode Oohansen, E. 1957:72). Her var nok den politiske makten også kon
sentrert. Det er vanlig å anta at samfunnet i de metallbrukende deler av Øst-Norge i 
bronsealderen var organisert som hierarkisk oppbygde høvdingedømmer Oohansen, 
Ø.1981:160). Hvor store disse har vært i utstrekning, er vanskelig å si. Har det f.eks. 
vært flere små høvdingedømmer i Østfold, eller representerer bronsefunnene på og 
utenfor Raet i Østfold som helhet en slik sosial og politisk enhet? Kanskje har f. eks. 
Bjølsen vært en høvdinggård i bronsealderen? Er det høvdingkvinnen derfra som har 
vært gravlagt i røysa på Vardefjellet i Larkollen og fått med seg gullspennen? Spørsmål
ene er mange, men vanskelige å besvare. I de ytre deler av Rygge ser det ut til at be
folkningen har tilhørt et noe lavere trinn på rangstigen innenfor høvdigedømmet. Her 
har ikke bronse eller gull vært oppnåelige statussymboler; en flintdolk fikk klare seg. 
Men også her var det gårder, trolig mindre, basert på jordbruk, men med fangst og fis
ke som viktige deler av økonomien. 

Gullspennen fra Larkollen markerer med andre ord den høyeste status i et komplisert 
og velutviklet bronsealdersamfunn i Rygge. Dette samfunnet var langt fra isolert. Det 

53 



a 

Fig. 13 a-e. Fem av de seks bronsegjenstandene fra 
bronsealderen som er funnet i Rygge, Østfold: a: hals
ring fra Rekkestad, Bjølsen, b: del av sverd fra Gipsen, 
c: celt fra Hoggenes, d: celt fra Kallum (etter tegning i 
topografisk arkiv ved Univ. Oldsaksamling), e: randli
støks fra Moserød, Bjølsen. Foto: Universitetets Oldsak
samling. 
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d e 

sto i kontakt med andre samfunn og sosiale enheter i et komplisert nettverk, der mote
og statusvarer ble forflyttet over store avstander. Bronsen og gullet kan ha vært medgift 
ved giftermål, eller det kan ha vært gaver som ble gitt fra en høvdingslekt til en annen. 
Vanlige «handelsvarer» var dette neppe. Gjennom et slikt nettverk av kontakter må gul
let ha vandret fra Mellom- eller Vest-Europa. Kanskje har selve spennen så blitt laget et 
sted i Vest-Sverige, og så til slutt kommet i jorda i Rygge, inntil den ca. 2700 år senere 
ble funnet ved restaureringen av høvdingkvinnens grav. 
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Fig. 14. Bronsealderrøysa på Furutoppen i Larkollen etter restaureringen. Foto: Ove Holst, Uni
versitetets Oldsaksamling. 

Summary 

Gold fibula from the Bronze Age in Larkollen, Rygge, Østfold 

In 1984 a Bronze Age burial cairn situated at the top of a mountain along the Oslofjord 
was restored. While this work was in progress, pieces of a fibula were found 1,5 m east 
of the cairn, in black soil among .some stones. The fibula was made of bronze and was 
covered with two decorated oval gold foils with frames of gold filagree around the 
bronze core. Reconstructed, the fibula is about 16 cm long. It belongs to the late Bron
ze Age, period V. This is the twentieth gold object from the Bronze Age to be found in 
Norway. The alloy consists of 80% gold, 17% silver and 3% copper, which corresponds 
with the European «Urnenfeldergold». Six other similar fibulae made of gold are 
known in Europe: two from Sweden, two from Denmark and two from Niedersachsen, 
all from period IV-V. Non of these have, however, the same ornamented pattern. We 
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have to look at the bronze fibulae of the same type to find the closest parallells to the 
decorations on our fibula. Four of these are found in Eastern Norway (from period V), 
but they are most common in.Western Sweden, with Vastergotland as the cote district. 

It is difficult to decide whether the gold fibula has been part of the grave goods 
thrown out from the cairn during plundering, or if it was originally deposited outside 
the cairn as a sort of offering. In an y case the fibula has been a gift to the female chif
tain burried in the cairn. It was part of her costume ornaments. 

Rygge and neighbouring areas in Østfold belong to some of the most central Bronze 
Age districts of Eastern Norway. Six bronze artefacts are known from Rygge, 5 of them 
from late Bronze Age, the majority belonging to period V. They are consentrated to 
the Ra part of Rygge. It is believed that the Larkollen gold fibula also belongs to this 
chiefdom society and that it reached Østfold through exchange of goods, maybe as part 
of a dowry. 
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Erik Schia 

Norges eldste sko 

Innledning 
Sommeren 1979 gjennomførte museet i Trondheim registreringer i deler av Sømna 
kommune i Nordland fylke. Museets registrant, Torunn Herje, kom da i kontakt med 
Andor Andreassen på Berg i Sømna, som kunne vise fram en gammel sko. Den hadde 
han funnet, ikke langt fra huset sitt, i midten av 1950-åra, og omlag 70 cm nede i en 
myr. Fordi han skjønte at skoen måtte være svært gammel hadde han tatt vare på den 
og latt den ligge på loftet inntil sommeren 1978. 

Skoen ble overrakt museet i Trondheim som noe seinere mottok resultatet av en ra
diologisk datering (DF1122/T-3502) av en bit skåret ut fra sålepartiet. Det ga en noe 
overraskende datering til førromersk jernalder (365 ± 295 f.Kr. MASCA). Dermed er 
det klart at dette er Norges hittil eldste sko og samtidig en av de eldste som er funnet i 
Norden. 

I Norge har vi ellers etterhvert gjort mange skofunn fra middelalderbyene (Larsen 
1970, Schia 1977a) og fra landsbygda i middelalder har det i de seineste år kommet en 
del viktige skofunn fra kirkegravingene (Schia 1977b, 1980, 1986). 

Fra forhistorisk tid er det imidlertid funnet svært få sko, men Trondheim museums
distrikt peker seg ut med flere funn enn noe annet sted i landet. Fra øyene Tautra og 
Orten like ved Molde i Romsdal (Bjørn 1920} er det funnet to sko som ut fra formen 
kan dateres til vikingtid eller tidlig middelalder. 

Fra Leksvik i Nord-Trøndelag er det videre funnet et par svært enkle hudsko (dvs. at 
såle og overlær er skåret ut i samme lærstykke og brettet i kanten mellom såle og over
lær). Disse ble av Kari Egede Larssen pollenanalytisk datert til «et tidspunkt like etter 
den subatlantiske klimaendering og granens innvandring» (Marstrander 1954:98). Den 
gang funnet ble gjort regnet en med at graninnvandringen skulle settes til førromersk 
jernalder. I dag er det imidlertid foretatt mange pollenanalyser for studier av granens 
innvandring til Norge. Disse undersøkelser viser med all tydelighet at graninnvand
ringen har skjedd til forskjellige tidspunkt og langt seinere enn det en tidligere regnet 
med. Foreløpig mangler riktignok daterte prøver fra områdene i nærheten av Leksvik, 
men på den andre siden av fjorden, langs kysten ved Verdalen, Levanger og Stjørdalen 
skjer graninnvandringen østfra og for det vesentligste først i folkevandringtid (Hafsten 
1985: 104). Graninnvandringen ved Leksvik kan derfor ikke ha skjedd før dette. Leks-
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Fig. 1. Norgeskart med markering av funnsted for skoen: Sømna kommune i Nordland fylke. 

vikskoene må således i dag omdateres og de kan vanskelig være eldre enn folkevand
ringstid, men kanskje noe yngre. 

Ellers har vi i Norge de godt bevarte todelte Osebergskoene (tilskåret med egen sepa
rat såle sydd til overlæret) fra vikingtid. Disse skoene har skaft og surring med lær
reimer rundt ankelen/leggen (Blindheim 1959). 

Fra Bratteli, Bykle i Aust-Agder har vi dessuten en udatert enkel sko med stropper 
som er sydd sammen med lærreirr ... er (Bang Andersen 1982:43). 

Beskrivelse og rekonstruksjon av Sømnaskoen 
Fordi Sømnaskoen har ligget i myr i vel 2000 år er den godt bevart. Slik vi har den for
an oss i dag er det ingen tvil om at læret er gjennomgarvet, fordi det ikke er spaltet. 
Øverst på skaftet på skoens venstre side er det imidlertid fortsatt bevart rester av hår
stumper i skinnet. Det er likevel mest sannsynlig at skoen ikke har hatt hårene sittende 
på, og at disse har vært fjernet - riktignok ufullstendig - før garvingen av huden tok 
til. Det er mindre sannsynlig at garvingen har skjedd som et resultat av at den har lig
get ca. 2000 år i myra. 

Sømnaskoen er til en høyre fot og har etter konservering en lengde på omlag 2 5 cm, 
med en høyde på ca. 16-17 cm. På bakgrunn av erfaring med middelaldersko fra by
utgravingene (Schia 1977a: 123) i våt og tørket tilstand, er det sannsynlig at Sømnasko-
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en kan ha krympet omlag 2-3 cm. Det peker mest i retning av at skoen da ble brukt 
av en mann. Skoen er en såkalt hudsko. Vanligvis er slike sko sydd sammen på en svært 
enkel måte, men i dette tilfellet virker tilskjæringen komplisert og vel gjennomtenkt, 
bl. a. ved at hovedlærstykket er supplert med to mindre lærstykker som danner skoens 
skaft. Fordi skoens sammensyingstråder fortsatt er godt bevart og holder skoen sam
men, var det vanskelig å få fram den tegning av lærstykkene som er vist på fig. 2. Lær
stykkene ble derfor forsøkt tegnet så godt som mulig. På grunnlag av disse lagde forfat
teren en kopi av skoen i lær og det viste seg da at det var gjort en del feil i den første 
utregningen. På grunnlag av kopien ble så tegningen av lærstykkene justert. De skulle 
derfor ikke være alt for feilaktige nå. 

Sammensyingen er gjort med tråd i en teknikk som til dels synes å være beslektet 
med de langt yngre middelalderskoene. Dette gjelder sømmen der overlæret ble brettet 
over foten ved tåen og sydd sammen til såledelen. Denne sammensyingen ble nemlig 
gjort i vrengt tilstand (såkalt vendsøm) slik at tråden ikke blir synlig fra utsiden (se foto 
fig. 4). Også i hælpartiet er den samme teknikk brukt i baksømmen for å sy sammen 
den kileformete utsparingen (mrk. E på fig. 2). Etter alt å dømme er det her brukt to 
tråder i en salmakerliknende søm. De to løse lærstykkene i skaftet er mest sannsynlig 
sydd på fra utsiden med en annen type søm, etter at skoen ble vrengt. Kanten mellom 
de sammenstøtende lærstykker danner her en sikksakk-form (se foto fig. 4) som kan 
være framkommet ved at sammensyingen er gjort med bare en tråd. På kopien fram
kom i alle fall den samme sikk-sakk effekten på denne måten. 

I tåpartiet er det på såledelen sekundært sydd på et trekantet stykke i en tredje sam
mensyingsteknikk. Dette er helt klart en reparasjon etter slitasje i tåen. 

På sko ens høyre side er ·det en åpning fra sålepartiet og helt opp til fotåpningen i 
skaftet slik det tydelig framgår av fig. 4 og 5. Uten tvil har denne åpning vært helt nød
vendig for å kunne få foten ned i skoen. 

Når det gjelder lukkingen av denne sideåpningen var det vanskelig å finne ut av det
te. På foto fig. 4 og tegning øverst på fig. 5, ser vi hvilke holdepunkter vi kan bygge på 
for å finne ut av dette. 

Mest iøyenfallende er det splittete lærstykket like under ankelen på skoens høyre si
de, som fortsetter i en enkelt reim - skåret ut i samme stykke - opp mot vristen. 
Denne er festet til overlæret gjennom to reimskår (se fig. 2). Det ble tidlig antatt at 
denne enkeltreimen ble tredd gjennom hullet i overlæret like ved vristen (som vist på 
foto fig. 4). Etter alt å dømme har enkeltreima så blitt dratt bakover på skoens høyre si
de for deretter å surres fast rundt skaftet en eller flere ganger, som det framgår av 
fig. 5. 

Det neste viktige lukkingselementet er det Y-formete lærstykket som er tredd gjen
nom fire reimskår på høyre side av skoens forpart. Etter alt å dømme er dette rester et
ter en dobbeltreim som har ført over foten, deretter under sålen, så opp over vristen og 
rundt skaftet en eller flere ganger, for til slutt å kunne knyttes sammen med 
enkeltreima (se fig. 5 ). At det her har vært en dobbelt reim rundt og under foten, fram-
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Fig. 2. Sømnaskoen (T. 19979) i utbrettet tilstand for å vise tilskjæring av læret. Skoens deler er 
sett fra innsiden. Målestokk 1:3. 

går egentlig direkte av det Y -formete stykket i seg sjøl. I tillegg kan vi på foto fig. 3 
dessuten ane slitespor etter to reimer over foten på overlæret. På skoens underside (såle
delen) er det imidlertid et klart og tydelig avtrykk etter to parallelle og ca. 5 mm brede 
reimer (fig. 7). Det kan derfor ikke være tvil om at skoen har vært snørt med reimer som 
først er ført under sålen slik det er rekonstruert på fig. 5. 

Disse reimene har uten tvil hatt som hovedfunksjon å lukke sideåpningen. Enkelt
reima ved å trekke læret i forpartiet bakover. Dobbeltreima ved å presse tettere igjen 
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Fig. 3. Skoen sett ovenfra slik den var ved innlevering til museet. Målestokk ca. 1:2. Foto: Per E. 
Fredriksen, UNIT Museet i Trondheim. 

skoens sideåpning nede ved sålen. På kopien som ble lagd av skoen viste dette systemet 
seg faktisk å være meget funksjonelt. Ikke bare ble sideåpningen tettet godt til ved 
stramming av reimene; det var også lettvint å løsne på lukkingen om skoen skulle tas 
av. Så snart reimene rundt skaftet knyttes opp, slakkes nemlig reimene og sideåpning
en åpnes med letthet, fordi enkeltreima automatisk gir etter gjennom hullet i vristens 
side. 

Sømnaskoen i en videre sammenheng 
Sømnaskoen viser således, etter min mening, til en forholdsvis høyt utviklet teknikk for 
lærarbeider og skoproduksjon, langt bedre enn det vi tidligere kunne ha forventet oss i 
Norge, spesielt om en sammenlikner med de yngre og mye mer primitive Leksviksko
ene. Tilskjæringene av disse- i ett stykke- er svært enkel og sammensyingen er gjort 
ved hjelp av lærreimer, en tilskjæring og teknikk som for øvrig også ble brukt i mid
delalderen og seinere (Schia 1977b: 147). Sjøl om Sømnaskoen altså er en hudsko, men 
riktignok en sammensatt hudsko, har den på mange måter mye mer til felles med de 
omlag 1000 år yngre todelte Osebergskoene enn de primitive usammensatte hudskoene 
fra Leksvik. Det kan nok derfor ha mye for seg å anta at Sømnaskoens bruker - på 
samme måte som Ose bergskoenes bruker - har tilhørt en høyere sosial klasse enn Leks
vikskoenes eier. 
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Fig. 4. Sømnaskoen etter en forsiktig oppbygging på museet i Trondheim. Øverst sett fra høyre 
side med detaljer bevart i lukkesystemet. Nederst fra venstre side. Målestokk ca. 1:2. Foto: Per E. 
Fredriksen, UNIT Museet i Trondheim. 
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Fig. 5. Øverst en tegning av Sømnaskoen slik den er i dag. Nederst en rekonstruksjon av skoens 
lukkesystem med reimer surret rundt ankelen. Målestokk er 1:3. 
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Fræer Mose. Ronhjerg Mose. 

Fig. 6. Hudsko fra Danmarks eldre jernalder med tilskjæringer beslektet med Sømnaskoen. Da
tert til eldre jernalder etter funn av tekstiler som antas å være eldre enn romertid. Etter Hald 
1972:50. 

Interessant er det dessuten at det i Danmark (Hald 1972:50) er funnet hudsko fra 
den eldste del av jernalderen, med tilskjæringer som på mange måter minner om Søm
naskoen, slik det framgår av fig. 6. I tillegg er det i Danmark også funnet sko med rei
mer ført under foten og knyttet sammen i vristen, med datering til bronsealder Oels- og 
Skrydstrupgraven, Hald 1972:12,14) samt fra eldre jernalder (høyre sko i funnet fra 
Rønbjerg mose, Hald 1972:37). Dette viser at det ikke kan ha vært helt uvanlig med et 
lukkesystem av reimer ført under foten, slik vi har rekonstruert det på fig. 5. 

Sammenlikner vi Sømnaskoen med fotsålefigurer på helleristninger fra bronsealde
ren, finner vi en del interessante fellestrekk. Marstrander har i sin avhandling om Øst
folds Jordbruksristninger delt slike ristninger inn i to grupper: «fotbladfigurer som om
fatter gjengivelser av den nakne foten, og fotsålefigurer som gjengir såler til fottøy av et 
eller annet slag» (Marstrander 196 3: 2 2 3). På ristninger av den sistnevnte gruppe finnes 
mange eksempler på fotsåler med en eller to streker midt på. Som Marstrander, Alm
gren og Glob ganske riktig påpeker må tverrfuren på disse ristningene ha sammenheng 
med en skosnøring rundt foten, under sålen og med sammenknytting i vristen. Foruten 
de danske bronsealders skofunn i eikekistegravene vises dette etter alt å dømme også på 
små fotamuletter av bronse i mellomeuropeiske La Tene-funn, bl.a. fra Tyrol (Mat
strander 1963:225) og på et såkalt støvel-drikkekar av keramikk fra Stassfurt i Sachsen 
(Hald 1972:17 og Girke 1922). 

Helleristninger med fotsålefigurer finnes ellers over hele det nordiske området, fra 
en forekomst nord i Alta, Finnmark (ett par med en tverrfure - fra feltets yngre del -
og datering til yngre bronsealder/tidlig jernalder, muntlig meddelelse fra Knut Hels
kog), til Danmark lengst i syd. Fra ri$tningsfeltet på Hegra i Nord-Trøndelag (fig. 8) 
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Fig. 7. Foto (Ca. 1:1) av Sømnaskoens såledel med tydelig avtrykk etter de to reimene som ble 
surret rundt foten (jfr. rekonstruksjonen på fig. 5 ). Til venstre i bildet sees ennå avtrykket etter 
brukerens hæl. Foto: Per E. Fredriksen, UNIT Museet i Trondheim. 

Fig. 8. Fotsåler med «dobbeltreim» fra ristningsfeltet på Hegra, Stjørdal i Nord- Trøndelag. Fo
tavtrykk fra sko beslektet med Sømnaskoen må ha utgjort forbildet for slike ristninger. Foto: 
Sverre Marstrander. 
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finnes dessuten to par fint uthogde fotsålefigurer som begge har to tverrfurer midt på. 
På bakgrunn av Sømnaskoen, med to reimer rundt foten og under sålen, kan det ikke 
være tvil om at ristningene på Hegra virkelig gjengir et fotavtrykk, satt av en bruker 
med sko lukket av reimer - først ført under foten - før sammenknytting i vristen eller 
med reimer ført videre rundt og oppover leggen. 

Både fotsålefigurene på helleristningene, og de konkrete funn av slike ristningers 
forbilder i Danmark og på Sømna i Nordland, viser at de samme skotyper i hovedsak 
må ha eksistert som del av en - i hovedtrekk - felles skomote i den materielle kultur i 
Norden, antakelig også i Nord-Europa, dersom en legger vekt på fotamulettene og det 
støvelformete drikkekaret fra Stassfurt. I alle fall må disse materielle fellestrekk gjelde 
innenfor samfunnets overklasse, som Sømnaskoen jo synes å tilhøre. Det er da slett ikke 
utenkelig at enklere hudsko, av lær skåret ut i ett stykke og holdt sammen med lær
reimer - noe tilsvarende Leksvikskoene - kan ha vært det daglige fottøyet for folk 
flest. 

Hvorvidt Sømnaskoen også gir en pekepinn om at ristninger med fotsålefigurer kan
skje like gjerne skal dateres til førromersk jernalder som til bronsealder, skal vi ikke for
følge videre her, men helt utelukket er dette ikke. De danske skofunnene og flere av 
jordbruksristningene med sikker datering til bronsealder, viser imidlertid at skotyper 
beslektet med Sømnaskoen, godt kan ha vært i bruk også i norsk bronsealder. 

Summary 

The oldest shoe in Norway 

In the summer of 1979 a «Hide shoe» was brought to the Trondheim Museum and 
subsequently dated by radio carbon to 365 ± 295BC. The shoe resembles types previo
usly found in Denmark. The shoe was made to be worn on the right foot, is c. 25 cm 
long, and 16-17 cm high, and has an opening on the right side stretching from the so
le to the footopening at the ankle. This side opening was necessary in order to insert 
the foot. 

The detail of the shoe' s right side (figs. 4 and 5) shows that the shoe was fasten ed by 
a relatively complicated system of laces. The author has made a leather copy of the 
shoe, and the reconstructed opening, se en in fig. 5, proved to be very functional. 

The shoe from Sømna reflects a highly developed technique and gives us radically 
new insights in to the standard of earl y norwegian craftsmanship. Our knowledge was 
previously based on the far more primitive shoes found at Leksvik, Trøndelag, perhaps 
from the Migration period (new dating based on new pollenanalytical data). 
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A number of Bronze Age rock carvings contain «footprints» with one or two lines 
running across the middle of the sole of the foot. The Sømna find may well exemplify 
the prototype for this motif. Whether or not we can date these rock carvings to the Pre 
Roman Iron Age on the basis of analogy with the Sømna shoe isopen to question, but 
as a theory should not be dismissed. From danish Bronze Age coffins we do however 
have shoes with laces under the foot, which indicates that shoes of Sømnatype may ha
ve be en us ed als o in the norwegian Bronze Age. 
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Per Oscar Nybruget 

En Hedmarksdronning fra yngre romertid 

Den mest iøynefallende fornminnetypen på Hedmarken er de store gravhaugene. 
Gravhauger med en diameter på over 30 m og med en høyde på over 3-4 m er ingen 
sjeldenhet i dette landskapet. Storhaugene ligger her tettere enn noe annet sted i 
Norden. Få storhauger har gitt funn, men de funn som foreligger, viser at denne haug
typen er fra bronsealderen og jernalderen. 

På Hedmarken er det også gravfelt med et stort antall hauger av ulik størrelse. Disse 
gravfeltene, og da særlig de små, uregelmessige haugene, har vært forholdsvis lite på
aktet. Et slik gravfelt ligger på et høydedrag på gårdene Gaalaas og Ausdal i Ringsaker 
(tidligere Nes) kommune. Feltet består av minst 100 hauger, og de fleste av dem er små 
og lave. Gravfeltet ligger flott til på et høydedrag med vid utsikt over Helgøya og Mjø
sa. 

Fig. 1. Haugen på Gaalaas før utgravningen fant sted. Foto: Steinar Sørensen. 
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I forbindelse med oppføring av ny føderådsbygning på Gaalaas undersøkte Universi
tetets Oldsaksamling i 1977-78 en gravhaug. Haugen var noe skadet og virket så ubety
delig i terrenget at det før gravningen tok til var usikkerhet om det virkelig var en grav
haug (fig. 1). Oprinnelig har haugen vært rund, men den var nå 16m lang, 7 m bred 
og opptil 0,9 m høy. Haugen var bygget av jord og stein, tildels meget stor stein. Stein
pakningen var tykkest i midten av haugen, mens jordlaget økte i tykkelse jo lengre ut 
mot kanten man kom. I haugen fremkom l skjelettgr~v og 8 branngraver. Det ble også 
funnet ubrente dyrebein på forskjellige steder i haugen. 

Fig. 2. Sølvblikkfibel, l. 8,5 cm. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 
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Fig. 3. 2 fibler av bronse, l. 4,9 cm og 4,0 cm. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 

Skjelettgraven og oldsakene 
Alle funnene fra haugen er ennå ikke ferdig bearbeidet. I det følgende skal jeg likevel 
presentere skjelettgraven. Det kom som en stor overraskelse at denne lave haugen inne
holdt et usedvanlig rikt gravfunn. Nedenfor følger en kortfattet oversikt over oldsake
ne: 
c. 35805. 

l. Sølvblikkfibel, l. 8,5 cm (fig. 2). 
2. Sølvblikkfibel, l. ca. 8 cm 
3. 2 småfibler av bronse, l. 4,9 cm og 4 cm (fig. 3). 
4. Støpt fibel av bronse, l. 5, 7 cm (fig. 4). 
5. Knapp til bronsefibel, l. l, 2 cm. 
6. 4 spiraldeler av sølv, sannsynligvis til fibel. 
7. Ca. lO g hele og delvis oppløste ringer til bronsekjede. 
8. Deler av 5 bronsenåler med rilleornerte hoder, l. 2, 2 - 7 cm. 
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9. Bronsenål som ender i en krok, l. 4, l cm. 
10. Nøkkelring av bronse, l. 4,3 cm. 
11. 8 hengedobber av bronse, l. 5,9 cm (fig. 8) 
12. Nålehus av bronse, l. 10,9 cm. 
13. Fingerring av gull, d. 2,1 cm, vekt 6,85 g. 
14. 2 fingerringer av sølv, vekt 4, 7 g. 
15. 6 ringer av sølv eller bronse. 
16. 236 perler av rav. 
17. 239 perler av blått glass. 
18. 49 perler av grønt glass. 
19. 39 perler av rødt glass og bergart. 
20. 47 gullfolierte perler. 
21. l mosaikkperle. 
22. 9 spiral perler av sølv. 
23. Fragmenter av ca. 100 perler av rav og glass. 
24. Deler av ubrent, sammensatt beinkam. 
25. Vevskje av jern, l. 42 cm. 
26. Knivblad av jern, l. 10,7 cm. 
27. Del av krumkniv av jern, kordens l. 6 cm. 
28. Deler av minst 2 skjærende redskaper av jern. 
29. Syl av jern, l. 8,8 cm. 
30. Ca. 30 hele og deler av jernnagler til l eller 2 skrin. 
31. Stykke av grønt glassbeger med innslepne ovaler. 
32. Spannformet kar, h. 10,1 cm (fig. 5). 
33. Leirkar med 2 hanker, h. 26,7 cm (fig. 6). 
34. Bolleformet leirkar, h. ca. 16,5 cm (fig. 7) 
35. Leirkar med hank, lik Bøe 1931: fig. 102, h. ca. 12 cm. 

I tillegg til disse funnene kommer flere jern biter og deler av bronsegjenstander. 

Skjellettgraven synes å være forholdsvis urørt. Den lå noe til side for sentrum i haugen. 
Det var ikke noe gravkammer bygd av stein. Trolig har den døde ligget i en kiste av tre, 
og da den råtnet har jord og stein i haugfyllen rast inn i graven. Ut fra gjenstandenes 
beliggenhet i graven vil jeg sette fram følgende tolkning av gravgavenes plassering i for
hold til den døde kvinnen: 

Den døde har sannsynligvis vært gravlagt i en kiste med hodet mot vest. Ved skuld
rene eller på brystet har det sittet to sølvblikkfibler. Her har det også vært festet et lite 
kjede av små bronseringer holdt på plass av to bøylefibler av bronse. Rundt halsen og 
på brystet har hun hatt et flerradet kjede med perler av rav, glass, sølv og forskjellige 
bergarter. Perler har også vært festet til drakten. På en finger hadde hun tre like ringer, 
en gullring mellom to sølvringer med forgylling. 
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Fig. 4. Støpt fibel av bronse, l. 5,7 cm. foto: Eirik Irgens Johnsen. 

Fig. 5. Spannformet kar, h. 10,1 cm. Foto: Ove Holst. 
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Fig. 6. Leirkar med 2 hanker, h. 26,7 cm. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 
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Fig. 7. Deler av ornert leirkar, h. ca 16,5 cm. Foto: Ove Holst. 

Fig. 8. 8 Hengedobber av bronse, l. ca 5,9 cm: Foto Eirik Irgens Johnsen. 
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I drakten eller i et belte har det vært festet en nøkkelring og et nålehus av bronse. Nær 
disse gjenstandene satt det skramleblikk i form av åtte bronsedobber. Her var det også 
festet en beinkam og en kniv. I klærne har det også sittet ringer av sølv og bronse samt 
bronsenåler med profilerte hoder. På den dødes venstre side, nordsiden, stod det et 
spannformet kar og tre leirkar. Her var det også jernnagler som kan ha tilhørt et skrin. 
Sammen med jernnaglene lå det flere jerngjenstander: en vevskje, en krumkniv, en 
kniv og en saks. Samme sted var det også plassert en bronsefibel. 

På den dødes høyre side var det også jernnagler, mulig fra et skrin, og en kittring fra 
et kar av organisk materiale. Ved jernnaglene lå det et stykke av et glassbeger. 

Datering 
Gravmaterialet er som vist rikt og nyansert, og det gir derfor gode muligheter til kryss
dateringer. I denne sammenheng vil jeg trekke fram sølvblikkfiblene, keramikken og 
perlene. 

Av smykkene er det særlig de to sølvblikkfiblene uten profilerte dyrehoder som er 
iøynefallende. Denne typen dateres til ca. 400 e. Kr. (Lund Hansen 1969:87-90). 

De fire leirkarene utgjør også en interessant gn1ppe. Det spannformede karet tilhører 
en type som dateres til4. århundre (Bøe 1931:164-165 ). Dateringen av det store leirka
ret med ører er noe usikker. Kartypen er aldri blitt funnet sammen med daterende old
saker, og det reises da spørsmål om det kan settes til eldre romertid (Bøe 1931:37). Si
den karet er funnet sammen med de øvrige karene, må det være samtidig med disse. 
Det tredje karet hører hjemme i en gruppe som Bøe mener har en tilknytning til bule
vasene. Også dateringen av denne kartypen er usikker. Bøe mener at gruppen dukker 
opp rundt år 400 og at den holder seg til midten av femhundretallet (Bøe 1931: 
147-150). Det siste karet er av hovedtypen Bøe 1931: 77, fig. 102. Kartypen finnes bå
de i yngre romertid og folkevandringstid (Bøe 19 31: 81-8 3). 

De ca 700 perlene er av typer som er kjent både fra yngre romertid og folkevand
ringstid. I dette tilfellet må man legge vekt på antallet. Store perlefunn fra eldre jernal
der synes å tilhøre det 4. århundre (Slomann 1959: 31). På bakgrunn av dette og til 
tross for usikkerheten ved dateringen av 2 av leirkarene, daterer jeg Gaalaasfunnet til 
300-tallet. 

Gaalaasfunnet sett i sammenheng med andre funn fra yngre romertid 
Gaalaasfunnet står på høyde med de største gravfunn fra yngre romertid i Norden. Bå
de i kvalitet og i antall gjenstander peker det seg ut som et av de rikeste gravfunnene 
fra de senere år. 

Fra Hedmarken og bygdene på vestsiden av Mjøsa er det ingen paralleller til Gaalaas
funnet. Flere av gjenstandstypene i dette funnet er tidligere ikke kommet for dagen i 
Mjøsbygdene. Et rikt gravfunn fra Evang i Østre Toten, Oppland, inneholder noen av 
de samme gjenstandene som vi finner i Gaalaasfunnet (Herteig 1955: 55-60). Evang-
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funnet inneholder færre perler (114) og andre fibeltyper enn Gaalaasfunnet. Alle fi
beltypene fra Gaalaas er kjente fra danske funn. Blant annet finner man dem igjen fra 
Haraldstedgravplassen (Norling-Christensen 195 7). 

Sølvblikkfibler uten profilerte dyrehoder er tidligere ikke funnet i Norge. I Danmark 
derimot er de vanlige, særlig på Jylland Oensen 1979: 85 fig. 4). 

Perlemengden i Gaalaasfunnet, tilsammen ca. 700 perler, kan måle seg med Sæt
rangfunnet som inneholder ca. 900 perler. I Norge og Danmark er det vanlig med mer 
enn 100 perler i ett og samme gravfunn, men få funn kommer opp mot Gaalaas-fun
net. Det største perlefunnet på Vestlandet fra eldre jernalder innehcldt ca. 400 perler 
(Kelmer 1971:16). 

Bakgrunn for Gaalaasfunnet 
Ut fra oldsakstypene i skjelettgraven går det tydelig fram at den døde var en kvinne fra 
det høyeste sjikt i samfunnet. Gjennom de ulike gjenstandstypene kan man se at Nes 
har hatt kontakt med andre områder i Norden. 

I yngre romertid var Nes ingen isolert bakkrok i Norge. Overklassen ved Mjøsa stod 
på høyde med sine frender andre steder i Norden. Mjøsa var det naturlige bindeledd 
mellom bygdelagene rundt innsjøen. 

Et godt datert båtnaust på Åker i Vang er fra samme tid som Gaalaasfunnet (Rolfsen 
1974: 28-29). Med store skip kunne hedmarkingene uten problemer seile fra Mjøsa, 
ned Vorma og Glomma og ut i Oslofjorden. Fra Oslofjorden var veien mot kontinentet 
åpen. 

4. og 5. århundre e.Kr. var en urolig tid i Europa. Det romerske Imperiet hadde be
gynt å rakne. I bølge på bølge presset germanske folk mot Romerrikets grenser, og det 
er ingenting i veien for at folk fra Hedmarken også tok del i disse angrepene. 

Nes ligger i hjertet av de gode kambro-silur bygdene. Åkerbruk og husdyrhold har 
alltid spilt en stor rolle her. Overskudd fra jordbruket, fangst og jernutvinning kan ha 
dannet grunnlag for en rikdom som kan ha vært basert på varebytte. Markedet for Nes 
kunnne ligge langt vekk fra Mjøsa. 

Helgøya i Mjøsa er en del av Nes. Den som kontrollerte denne strategisk viktige øya 
kunne skattlegge alle som seilte forbi øya. 

Avstanden fra Nes til Åker i Vang er ikke stor, og med båt kunne man tilbakelegge 
strekningen på under en time. 

Nes er et nesten hvitt felt på kartet når det gjelder arkeologiske funn. De funnene 
som er kommet for dagen ved arkeologers virksomhet var før Gaalaasfunnet få og lite 
iøynefallende. 

Det ligger fortsatt mange uåpnede gravhauger på Gaalaas og Ausdal og i det øvrige 
Nes. Tilsammen er det ca. 275 gravhauger og gravrøyser på Nes (Sørensen 1977:18). 
Det er derfor et åpent spørsmål om andre av disse gravminnene kan inneholde funn 
som kan måle seg med Ga?-laasdronningens grav. 
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Summary 

A Hedmark queen from Late Roman fron Age 
In this article the author presents an extremely rich grave find from the Roman Iron 
Age, which was excavated at the farm Gaalaas in Nes Parish, Ringsaker, Hedmark Co
unty in 1977-78. 

The grave contained brooches, pottery and about 700 beads. There are few parallells 
to this grave in Norway, and it must be counted among the richest graves from this 
period ever to be found in Scandinavia. The author dates the grave to the 4th century 
A.D. 

Gaalaas is situated on a hilltop overlooking Lake Mjøsa and the Island of Helgøya. At 
Gaalaas and the neighbouring farm Ausdal, there are about 100 mounds from dif
ferent periods, no ne of which have be en excavated. 

In the early Iron Age, Lake Mjøsa was an important waterway connecting the inland 
districts of Norway. At Åker, in Vang Parish, not far from Nes, a boathouse from the 
same period as the Gaalaas grave has been partially excavated. The boathouse indicates 
that people on Lake Mjøsa had boats which would have enabled them to sail down Lake 
Mjøsa, the Vorma and Glomma Rivers, and into the Oslo Fiord. It is possible that peo
pel from the district of Nes took part in the attacks on the Roman Empire. The chieft
ains on Lake Mjøsa could have obtained their wealth from iron production and pelts, 
and their marked places could have been situated far from Lake Mjøsa. 

The author suggests that the woman burried at Gaalaas was a queen. 
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jan Henning Larsen 

Noen akvareller av fornminner 
fra søndre Vestfold 

Innledning 
I 1968 mottok Universitetets Oldsaksamling seks akvareller som gave fra Nationalmuse
et i København. De er utført av den danske kunstneren Christian O. Zeuthen og er da
tert 1845. Zeuthen (1812-1890) var arkitekturmaler og beskjeftiget seg særlig med kir
keinteriør. Han foretok omfattende restaureringsarbeider i flere danske kirker, og han 
virket også som tegner for Oldnordisk Museum (nå Nationalmuseet) i København. 

Motivene er fornminner i Brunlanes og Tjølling i Vestfold, rimeligvis utført under en 
reise i 1845 (fig.1). To er fra Mølen i Brunlanes, og den ene av disse, planskissen, er 
tidligere publisert, bl.a. i Viking (Marstrander 1973: 22, 1976:15 ). Den vil derfor ikke 
bli presentert her. Tegningene av de to bautasteinene på Sandene og Ødelund er tid
ligere upublisert, mens bautasteinen på Hasle og steinsetningen på Sandtra, Lauve i 
Tjølling er gjengitt i Tjølling bygdebok (Blindheim 1974:120, 124). 

Formålet med denne artikkelen er å presentere Zeuthens skisser av fornminnene på 
Sandene, Ødelund, Hasle, Sandtra og Mølen, drøfte fornminnenes alder og funksjon 
samt diskutere hvilken kildeverdi disse eldre avbildningene har. 

Fornminnetypene 
Tre av akvarellene er av bautasteiner. Slike steiner er minnesmerker som lett blir lagt 
merke til, som det gjerne kan knytte seg tradisjoner til og som i mange tilfelle har egne 
navn. Likevel er det foretatt få studier av denne fornminnetypen. 

Elizabeth Skjelsvik definerer en bautastein som en innskriftsløs stein fra forhistorisk 
tid, som er reist på kant og gravd ned i jorden. Formen er forskjellig, fra uregelmessig 
tverrsnitt over tilnærmet trekantet, til temmelig regelmessig helleform med rektang
ulært tverrsnitt. Høyden varierer fra 0,3 m til 5 m. Steinene kan være dypt nedgravd i 
jorden, og ofte er de støttet opp med mindre stein. 

Bautasteiner finnes enkeltvis eller i grupper på markoverflaten. De kan stå i kanten 
eller midten av gravhauger, gravrøyser eller steinlegninger. De kan stilles opp og danne 
steinsetninger. Av og til finnes de inne i gravhauger eller helt nedgravd under marko
verflaten. 

Inntil steinene finnes ofte enkle branngraver. Det er undersøkt få slik i Norge, men 
antagelig daterer de fleste seg til eldre jernalder, slik som i Sverige. Av og til er de 
funnløse, eller det finnes bare oldsaker på gammel markoverflate uten noen påviselig 
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grav. I slike tilfeller kan bautaen ha vært en minnestein. Steiner uten graver er også 
blitt tolket som fruktbarhetssymboler. Følgelig kan en bautastein ha følgende funk
sjoner: markering av grav, fruktbarhetssymbol og minnestein (Skjelsvik 1956). 

Her kan også nevnes at bautasteiner kan ha tilknytning til gamle veilinjer, og at de 
kan ha hatt funksjon som veimerker (jfr. f. eks. Blindheim 1974: 121). 

I Brunlanes er det kjent syv bautasteiner hvorav fire står i gravfelt eller på hauger, 
mens det i Tjølling er registrert seks hvorav fire står eller ligger på hauger eller røyser. 

Flere bautasteiner stilt opp sammen i geometrisk form er en steinsetning. Formen 
kan være forskjellig; rund, trekantet, skipsformet, kvadratisk o.l. De runde er mest 
vanlige og kalles ofte for tingsteder, men de som er undersøkt, har gjerne vist seg å in
neholde graver fra eldre jernalder (Skjelsvik 1958: 166). 

Ofte er det 7, 9 eller 13 steiner i de runde steinsetningene. I 1950 var det kjent nær
mere 400 av dem på Øst- og Sørlandet (Skjelsvik 19 51 : 116-11 7). Tallet er nok øket en 
del gjennom de systematiske registreringene for Det økonomiske kartverket. 

I Brunlanes er det bare kjent tre steinsetninger, mens det i Tjølling finnes minst 20 

runde og tre skipsformete Gahnsen 1974). Særlig kjent er feltet på Istrehågan med tre 
runde og to skipsformete. 
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Fig. 2. Steinene på Sandene, Brunlanes. Etter Zeuthen 1845. 

Fig. 3. Steinene på Sandene, Brunlanes 1985. 
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Den siste akvarellen er av en gravrøys. Slike røyser finnes det mange av langs kysten 
og langs elver og vann, men de forekommer også alene eller sammen med gravhauger 
og andre fornminnetyper i tilknytning til dyrket mark. 

Kystrøyser og røyser langs elver og vann som ligger langt fra dyrket mark, såkalte ås
røyser, er tradisjonelt datert til bronsealderen (Hagen 1977: 186-188) Det er imidlertid 
gjort funn fra såvel eldre som yngre jernalder i slike røyser, og man må gjøre regning 
med at de har vært brukt til gravleggelser gjennom et tidsrom på mer enn 2500 år. 

Gravrøyser og gravhauger fra jernalderen i sørnorske fjellstrøk er tolket som minner 
etter folk som har levet av fangst (Skjølsvold 1980: 157). På tilsvarende måte kan det 
være fristende å se en del av kystrøysene som ligger høyt og fritt på åser med vid utsikt 
over leden eller nær denne, som gravene til folk som har hatt sitt erhverv knyttet til sjø
en (Skjelsvik 1968: 59-61). 

Steinene på Sandene, Brunlanes 
Zeuthens skisse (fig. 2) viser en stor og en liten, halvt nedfallen stein. Skissen er tyde
ligvis utført fra vestlig retning, og den viser et åpent landskap uten særlig vegetasjon. 
Til høyre ser vi ut Hummerbakkfjorden. Selve fornminnet er gjengitt nøyaktig, men 
når det gjelder landskapet, har kunstneren gjort bruk av et vidvinkelperspektiv. Det er 
i dag ikke mulig å se ut mot sjøen, og det ville heller neppe være mulig selv om vegeta
sjonen var fjernet. Avstanden til fjorden er nærmere 3 km. Man legger merke til at det 
er lite bebyggelse. Rundt bautasteinene sees noen rundkamp, men antagelig er disse 
naturlige på stedet. 

I dag finnes bare den store steinen stående, mens den lille er veltet enda mer over på 
siden (fig. 3). Antagelig har dette skjedd i forbindelse med at det er dyrket nær stei
nen. 

Fornminnet finnes i dyrket mark ca 100m SØ for tunet på Sandene vestre, gnr. 130, 
bnr. 3, 7. Den store rager ca 3 m over markoverflaten, er ca l, 2 m ved foten og spisser 
mot toppen hvor den er ca 0,3 m bred. Tykkelsen er 0,3 m. Den lille steinen måler 1,2 
x 0,7 m. 

Den eldste beskrivelsen går tilbake til 1838. Topografen Jens Edvard Kraft (1784 -
1853) noterte «paa Ødelund og Sandene (Sondin) enkelte gravhauger og paa den siste 
gaard tillige en 6 alen høj bautasten ved siden av en mindre kullkastet» (Nicolaysen 
1862-66: 204). 

Ca 300 m syd for steinene og på den andre siden av bygdeveien finner vi et gravfelt 
bestående av minst 13 hauger med tverrmål 6 - 15 m og høyde inntil 2 m. Det er ikke 
kjent jernalderfunn fra Sandene. 

Fra bautasteinen er det utsikt mot en rekke gravfelt, kjente steder som Gui, Ødelund 
og Aske. Brunlanes er rikt på fornminner, og det er gjort mange rike gravfunn fra ro
mertid og folkevandringstid. 
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Fig. 4. Bautastein på Ødelund, Brunlanes. Etter Zeuthen 1845. 

Fig. 5. Bautastein på Ødelund, Brunlanes 1985. 
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Det er usikkert hvilken funksjon steinene har hatt da det ikke er foretatt fagmessige 
utgravninger på stedet. Ut fra det lokale miljøet er det mulig at de har markert en eller 
flere graver. Selv om det ikke er kjent at det skal ha gått ferdselsvei på stedet, er det li
kevel tenkelig at steinene kan ha markert et veifar. En datering uten funnmateriale vil 
være usikker, men det er rimelig å tro at fornminnet kan være fra eldre jernalder. 

Steinen på Ødelund, Brunlanes 
Steinen på Zeuthens skisse (fig. 4) er etter alt å dømme gjengitt fra sydøst. Til høyre 
sees i bakgrunnen steinene på Sandene vestre. Landskapet er åpent uten skog, og det er 
tydelig at også her har Zeuthen gjort bruk av vidvinkelperspektiv. Gjengivelsen av stei
nen synes å være korrekt til minste detalj. Også her finnes spredte rundkamp rundt for
nminnet, men det er høyst usikkert om disse er del av en konstruksjon. 

I dag luter steinen sterkt mot nordøst, og det vokser tett skog rundt den slik at utsik
ten til Sandene er sperret (fig. 5 ). 

Steinen står 75 m sydøst for tunet på Ødelund, gnr. 128, bnr. l, og kant i kant med 
bygdeveien Berg- Gui. Den er 1,8 m høy, l m bred, og tykkelsen er 0,75 m. 

I tilknytning til steinen ligger et felt med minst 6 gravhauger. Det er delvis ødelagt 
ved grustak, og det er tett overgrodd av krattskog. Derfor er det vanskelig å få noen klar 
oversikt over fornminnene i dag. 

På steinens østre langside er det hugget inn 13 skålgroper med diameter 1-3 cm og 
dybde 0,5 - l cm. Slike groper er vanlige sammen med helleristninger fra bronsealde
ren, men det finnes mange forekomster som bare inneholder skålgroper. Av slike har vi 
minst 5 i Brunlanes 

Tolkningene av skålgroper er mange (jfr. Marstrander 1963: 289ff), og denne disku
sjonen skal vi ikke gå nærmere inn på her. Det er imidlertid klart at de har en langt vi
dere datering enn bronsealder. De er kjent fra yngre steinalder, men det er også på det 
rene at de fortsetter ned gjennom det meste av eldre jernalder (Marstrander 
1963:299-300). 

Fra Ødelund foreligger det flere gravfunn, etter alt å dømme fra hauger som har til
hørt det nevnte gravfeltet. Det dreier seg om funn fra eldre og yngre romertid, folke
vandringstid og en angivelig sekundærgrav fra yngre jernalder. 

Da bautasteinen står i tilknytning til et gravfelt, er det naturlig å oppfatte den som 
et gravminne. Ut fra de lokale forhold er en datering til eldre jernalder sannsynlig. 

Steinen på Hasle, Tjølling 

Etter alt å dømme viser Zeuthens skisse (fig. 6) bautasteinen fra nordøst. I bakgrunnen 
sees bunnen av Klåstadkilen som fører videre ut i Viksfjorden. Denne leder forbi Kau
pang som var handelsplass i vikingtid. Fra steinen er det ikke mulig å se fjorden, og det 
har nok heller ikke vært mulig i 1845. Dersom man hever siktepunktet ca en m blir 
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Fig. 6. Bautastein på Hasle, Tjølling. Etter Zeuthen 1845. 

Fig. 7. Bautastein på Halse, Tjølling 1985. 
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gjengivelsen korrekt. I området mot sydvest ble Klåstad~kipet gravet ut i 1970. Uten 
tvil er det et vrak som har drevet i land her. Det er datert! til ca 800 e. Kr. (Christensen 
1974). 

Også her er terrengdetaljene fortegnet (fig. 7). I noen grad er de endret siden Ze
uthens tid p.g.a. drenering og tørrlegging. 

Steinen står i dyrket mark på Hasle, gnr. 84, bnr. 3, omtrent 50 m nord for riksvei 
303. Den er ca 4, 7 m høy og 0,6 m bred. Sett i landssammenheng er den et høyt priori
tert fornminne. 

I området rundt steinen er det registrert mange gravminner. Omtrent 200m øst for 
den ligger et gravfelt på 2 5 hauger. 

Antikvar Nicolaysen anfører: «-Paa Hasle var der ifølge Stephansen paa gaardens la
veste og myrlendte mark en «næsten tilhuggen» trekantet bautasten, 71Jz alen høj, ej 
langt fra Klaastadkilen, som gaar ind imod gaarden Eide (det gamle Skæreid?), og iføl
ge sagnet skulde skibe i gamle dage have kunnet sejle nær denne sten, «som og synes 
meget rimelig»; 18 alen østenfor bautastenen laa en stor stenhelle, «som synes at være 
lagt af mennesker, og bonden kaller det kjempens grav» (Nicolaysen 1862-1866:200). 

Dr. Arent Augestad, en Larviksmann med stor interesse for arkeologi, noterte i 1903: 
«Den store Bautasten paa Hasle, om hvilken Skolebørnene i Tjødling ved, at der er 
Halvdan Hvit bein begravet, har vi forgjæves søgt at faa fredlyst. Der har været 2, den, 
der er borte, er vistnok noget mindre; Dele af den ligger ved nærmeste Gjærde og Res
ten er Klop over Fjøsbækken paa Hasle.» (Augestad 1904: 305). 

At bautasteinen skulle være reist over Halvdan Kvitbein, den første av Vestfoldkong
ene av Ynglingeætten (jfr. Brøgger 1916:41-42), bygger som nevnt på lokal tradisjon. I 
Tjodolv av Kvins Y nglingatal heter det at Skereid i Skiringssal sørger over krigerens 
ben. P. A. Munch har fremsatt den formodning at sagaens Skereid skulle finnes i dette 
området. Det er neppe tvil om at Skiringssal ligger i eller er en del av Tjølling kom
mune (jfr. Blindheim 1981: 11-14). Nabogården til Hasle heter Eide, men noe lenger 
enn dette kommer man ikke ved gransking av stedsnavnene. 

I nærheten av steinen er det foretatt en mindre prøvegravning av Gabriel Gustafson. 
Ved oppkjørselen til gården hadde man støtt på to store steinheller. Under disse ble 
det funnet en avhugget eikestokk og mindre grener (Blindheim 1974:121). 

I denne forbindelse er steinen trukket frem i diskusjonen om seilledene til og fra 
Kaupang i vikingtiden. Steinen står 65 m nordøst for passpunktet på eidet mellom 
Klåstadkilen og Sandefjordsfjorden. Punktet ligger nå 8,3 m over middelvannstanden. 
Det kan følgelig ha vært et båttrekk her, og Charlotte Blindheim hevder at bautaen 
kan være reist for å markere båttrekket. Fra Sverige har man gode belegg for eid-nav
nets tilknytning til reiste stein som markerer stedet der båten måtte trekkes (Blindheim 
1974: 120). 

Det er imidlertid mulig at det har eksistert et farbart sund lenger ute på Torsøya, fra 
Skisåker til Hemskilen. Fast bunn her er nivellert til 3,2 m o.h. Sundet kan ha vært 
åpent til ca 800. Roar Tollnes hevder at dersom dette sundet var åpent eller lett tjenlig 
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Fig. 8. Steinsetning på Sandtra av Lauve, Tjølling. Etter Zeuthen 1845. 

Fig. 9. Steinsetning på Sandtra av Lauve, Tjølling 1985. 
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-som dragsted, må eidet ved Hasle ha vært av mindre betydning (Tollnes 1981:25-29). 
I denne forbindelse kan man tenke seg at eventuell lokal makt med skattlegging av 

ferdselen kan ha gjort bruk av båttrekk ved Hasle mer attraktivt. Leden rundt Torsøya 
er uren og farefull og andre veier ville være å foretrekke. 

Det er vanskelig å ta standpunkt til hvordan ferdselen har gått til og fra Kaupang i 
vikingtiden, men det fremlagte materialet kan tyde på at Haslebautaen kan ha hatt 
funksjon som veimerke i forhistorisk tid. Imidlertid finnes det mange graver i området 
rundt, og før det er foretatt nærmere undersøkelser skal det ikke sees bort fra at steinen 
kan være et gravminne. 

Steinsetningen på Sandtra, Lauve i Tjølling 
Dette fornminnet har trolig Zeuthen avbildet fra øst. Han gjengir fem stående og 
minst en liggende stein (fig. 8). Terrenget er forholdsvis korrekt gjengitt. 

Fornminnet består av bautasteiner stilt i sirkel. I dag er det trolig bare en av steinene 
som står på opprinnelig sted, nemlig den ute på dyrket mark. De to i kanten av veien 
kan være mer usikre. Øvrige stein er fjernet (fig. 9). 

Steinene finnes på Sandtra av Lauve, gnr. 46, bnr. 3, ca 225m sydøst for gården og i 
sydkant av riksvei 30 3. De er l, 5 - 2 m høye og l, 2 - l, 5 m brede. Nå danner de tre 
gjenværende en likesidet trekant med mål Ø-V 15m, NØ-SV 23m og NV-SØ 23m. 

Antikvar Nicolaysen anfører at «paa Øvre Løve (Laufvin) var der i 1811 «et stykke li
gesom indhegnet af 5 store stene»; disse fandtes der endnu omkring 1838 ifølge Kraft, 
som tilføjer, at de tilligemed flere kullkastede syntes at have dannet en rund del af stor 
vidde» (Nicolaysen 1862-1866:200). Senere fremholder han: «Af de ved Øvre omtalte 
stene (N. F. s. 200) er der kun 3 tilbage, i staaende stilling ved søndre side af vejen til 
Kjærringvik; den største af dem, som jeg her kalder a, er 7' høj og 3' bred, den anden, 
b, står 40' syd for a, er 4' høj og 5 '4" bred, c staar 70' lige i syd for a, 69' i sydvest for b 
og er 5 '8" høj og 4' bred, bred en er regnet nede ved foden af sten ene, da de bl eve no
get spidsere opad; en fjerde sten ligger tæt ved skigaarden og er 7' lang» (Nicolaysen 
1868:93 ). 

Det er tydelig at Nicolaysen i beretningen i Norske Fornlevninger (Nicolaysen 
1862-1866) ikke selv har sett fornminnet, men bygger på eldre beskrivelser, blant an
net av topografen Jens Kraft. Denne eldste beskrivelsen avviker lite fra Zeuthens skisse, 
og vi må anta at ødeleggelsen av fornminnet har skjedd i tiden 1845 til 1867. Den fjer
de steinen som Nicolaysen omtaler, er nå forsvunnet. 

Ut fra Zeuthens skisse synes det klart at steinsetningen har bestått av minst syv stei
ner. I bakgrunnen i venstre side mangler det stein for å få sirkelen rund, men da ter
renget er noe forvrengt, er det usikkert om det mangler en eller tre steiner her. 

I området rundt finnes det mange gravhauger og gravrøyser. Steinsetninger er en for
nminnetype som ikke er uvanlig i Tjølling. De som er undersøkt på Istrehågan har gitt 
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Fig. 10. «Skipsrøysa» på Mølen, Burnlanes. Etter Zeuthen 1845. 

Fig. 11. «Skipsrøysa» på Mølen, Brunlanes 1985. 
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gravfunn fra yngre romertid- folkevandringstid. Under pløyelaget på Sandtra kan det 
fortsatt ligge en urørt grav i midten av steinsetningen. Ut fra det vi vet om fornmin
netypen er det grunn til å tro at en eventuell grav vil inneholde gjenstander fra eldre 
jernalder. 

Gravrøyser på Mølen, Brunlanes 
Skissen (fig. 10) viser en stor gravrøys fra nordvest (Marstrander 1976 fig. 4 fornminne 
D112). I venstre kant sees noen av røysene i en av rekkene med smårøyser som finnes på 
feltet. Likeledes sees i høyre kant en av smårøysene i en av de andre rekkene (Marstran
der 1976 fig. 4 henholdsvis rekke F og E). Såvel fornminner som landskap synes å være 
korrekt gjengitt. Kratere i toppen er riktignok ikke synlige. Den store røysen er bare litt 
avflatet på toppen. Det er mulig Zeuthen har fremstilt fornminnene slik han har tenkt 
seg at de opprinnelig har sett ut. 

Gravfeltet ligger på gården Værvågen, gnr. 85, på sørvestspissen av Vestfoldraet der 
det dukker ned i Langesundsfjorden. Morenen er vasket fri for jord, og det finnes bare 
sparsom vegetasjon. Feltet var i 1930-årene truet ved uttak av grus mellom røysene, og 
det ble da innkjøpt til Oldsaksamlingen dels ved innsamlete midler, dels ved lotteri
midler. Under siste verdenskrig ble deler av feltet brukt til festningsanlegg av tyskerne. 

I alt består feltet av 208 røyser hvorav 16 av litt større dimensjoner, mens de øvrige er 
smårøyser med diameter 1-1,5 m, beliggende hovedsakelig i rekker parallelt med 
strandkanten. Fire av røysene karakteriseres som storrøyser med diameter 25 til 35 m. 
Videre finnes to lang røyser, lengde henholdsvis 40 og 3 5 m samt en spissoval stein
legning, nesten 20m lang (Marstrander 1976:14, 16). 

Kraft anførte i 1838 at det fantes 12 større og mindre røyser, alle med fordypninger i 
midten. 

Larviksmannen dr. Arent Augestad «gjenoppdaget» røysene og lot feltet oppmåle og 
nivellere ved århundreskiftet. Han beretter at det i en av de mindre røysene lå en åpen 
grav i form av en hellekiste, lengde en meter, med kløvet over ligger. Den inneholdt 
kull. Han lot også undersøke tre av smårøysene. Det ble her bare funnet singel uten 
tegn til aske eller lignende ( Augestad 1918: 9-13). 

Det er ikke nødvendig å gå i detalj når det gjelder de forskjellige forskere~ syn på da
teringen av Mølen. Jeg henviser her til Sverre Marstranders publikasjon av undersøkel
sene på Mølen (Marstrander 1976). Det har vært en allmenn oppfatning at feltet var fra 
bronsealderen. 

Nettopp dateringen av gravfeltet var utgangspunktet for de undersøkelser som Mat
strander foretok i 1970-årene. Det er på det rene at den lavestliggende av røysene (D 
27) finnes bare 6,8 m o.h. Det finnes ikke spor av brenningslag på røysa. Denne sonen 
rekker opp til 2,5 m o.h. Ut fra det som er kjent om landhevningen i området, kom
mer Marstrander frem til at denne røysa ikke kan være bygd før 250 f. Kr. 
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Marstrander foretok utgravning av den spissovale steinlegningen D 100. I et lag med 
sotet småstein og grus blandet med ildskjørnet stein fremkom jernfragmenter og deler 
av nagler. Disse hadde glødeskall etter sekundær brenning, og Marstrander mener at 
graven var en brent båtgrav. En radiologisk datering av trekull ga 140 e. Kr. 

Videre lot Marstrander undersøke den runde røysa, D 202, oppe på moreneryggen, 
17-18 m o.h. Diameteren var ca 15 m. De sentrale delene var helt omrotet, men i 
utkanten fremkom et sekundært gravkammer som viste seg å være funntomt. Marstran
der hevder at formen på kisten kan tyde på at den er fra bronsealderen. 

I 1973 ble en av smårøysene, F 82, utgravet. Det ble funnet en gryteformet grop hvor 
steinene var sotet. I bunnen lå noen skjørbrente stein. Anlegget tolkes som branngrav. 

Marstrander diskuterer paralleller til gravene på Mølen, og han trekker frem det loka
le arkeologiske miljø i det han viser til at Brunlanes har hatt en dominerende stilling i 
yngre romertid - folkevandringstid. Karakteristisk er en rekke rike skjelettgraver som 
ofte inneholder provinsialromerske glass begre. Han slutter at store deler av feltet etter 
all sannsynlighet må tilhøre yngre romertid og eldre folkevandringstid, og det må ha 
ligget et handelssentrum nær Mølen i eldre jernalder (Marstrander 1976). 

Senere har Marstrander latt utgrave den såkalte Skipsrøysa, men det fremkom ikke 
spor av gravanlegg eller materiale som var egnet til å gi en datering ved denne under
søkelsen. 

Trond Løken har tatt for seg Marstranders datering av feltet, og han kritiserer Mat
strander for at han ikke diskuterer en datering til yngre jernalder. Nettopp størrelse og 
form på de store røysene på den nedre delen av feltet tyder på at de kan være fra denne 
tidsperioden. På stranden ved den lavestliggende storrøysen D 27 er det funnet en avls
tein av kleber (C.32258). Denne er av vikingtids form, og den kan være kastet bort ved 
plyndringen av røysa. Dateringen av den spissovale steinlegningen mener Løken er 
usikker da denne gravformen helst peker mot yngre jernalder. 

Løken trekker frem Y nglingatals beretning om V estfoldkongene. Av særlig interesse 
er strofen om Øystein Fret (Halvdansson) som skal ligge under steinhaugen på raets 
spiss der Vadlas kalde strøm kommer til sjøen. Etter diskusjon av de forsøk som er fore
tatt for sted bestemmelsene, mener Løken å kunne sannsynliggjøre at Øysteins gravplass 
har vært på Mølen. Etter hans mening finnes nettopp gravplassen for den sydlige gren 
av Vestfoldkongene her (Løken 1977). 

Erling Johansen har også diskutert dateringen av Mølen, og uavhengig av Løken har 
han kommet til samme konklusjon som Løken at Mølen var gravplass for Vestfoldkon
gene. Nettopp her passer betegnelsen Raets brodd Oohansen 1976). 

Det synes rimelig at Mølen kan ha vært brukt som gravplass gjennom en lang tidspe
riode. For å bestemme bruksperioden nærmere må det foretas ytterligere undersøkel
ser. Imidlertid vil røyser av denne typen gi dårlige bevaringsforhold for oldsaker, og det 
er grunn til å regne med at også i fremtiden vil Mølen være et fantasieggende arkeolo
gisk og historisk pro bl em. 
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Akvarellene som arkeologisk kilde 
I det foregående var formålet å presentere Zeuthens akvareller. Hittil har disse skissene 
vært et lite kjent kulturhistorisk kildemateriale. Et ledd i denne presentasjonen har 
vært å gjøre rede for fornminnene og deres funksjon. 

Det er kjent en rekke avbildninger av fornminner, dels som bilag til eldre antikvaris
ke innberetninger, dels er en del fornminner motiver i 1800-talls natur- og nasjonal
romantiske malerier. I slike malerier er gjerne såvel landskap som fornminner sterkt for
tegnet, og de får ofte et «dramatisk» preg. De er således lite pålitelige som arkeologiske 
kilder. 

Annerledes stiller det seg med avbildningene som er bilag til antikvariske innberet
ninger. Her skal trekkes frem beretningen om L.D. Kli.iwers antikvariske reise gjennom 
Vestfold og Østfold i 1823 (Sognnes 1984) hvor det finnes pålitelige beskrivelser og 
skisser av fornminner som senere er fjernet. I mangel av det originale kildematerialet 
blir Kliiwers skisser av stor betydning for forståelsen av de fornminnene han beskriver. 

De avbildete fornminnene som er drøftet i denne artikkelen, eksisterer fortsatt helt 
eller delvis. Zeuthens interesse har ligget i en nøyaktig gjengivelse av steinmonumente
ne, mens landskapet har kommet i annen rekke. Likevel gir akvarellene et interessant 
inntrykk av fornminnenes plass i kulturlandskapet. At landskapet har vært mer åpent, 
er det neppe grunn til å trekke i tvil. Nå er utsikten mellom stenene på Sandene og 
Ødelund sperret av skog. Forskjellen avspeiler trolig en endring av driftsformen innen 
jordbruket, fra fe bruk med beiting i forrige århundre til dyrking av korn og grønnsaker 
i våre dager. 

Interessant er det at Zeuthen gjengivelse av steinsetningen på Sandtra viser at for
nminnet den gang ikke var fullstendig. Dette er i overenstemmelse med Krafts beret
ning. Når det gjelder Mølen, har Zeuthen derimot gjengitt fornminnene slik han me
ner de opprinnelig har sett ut. 

I de øvrige tilfellene er Zeuthens skisser nøyaktige nok, og det er grunnlag for å hev
de at hans tegninger utgjør et viktig kulturhistorisk materiale. 

Summary 

Same water colours depicting prehistoric monuments in southern Vestfold. 

The article presents five water colours painted by the Danish artist Christian O. Ze
uthen. They depict prehistoric monuments in Brunlanes and Tjølling in southern Vest
fold County, and were probably painted during a trip to the area in 1845. The dating 
and function of the monuments are discussed and viewed in relationship to their local 
surroundings. The value of the water colours as archaeological source material is also 
discussed. 
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Perry Rolfsen 

Asbest - et helsefarlig mineral 

Asbest har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i den senere tid. Det er konstatert at 
dette mineralet er et meget helsefarlig stoff. Selv små mengder av det kan føre til kreft 
og andre sykdommer. 

I Norge er tusenvis av tonn asbest brukt i industrien, og mange mennesker har fått 
alvorlige helseskader. Avisene har satt søkelyset på asbestfaren, og overskriftene har 
vært store: «Alarm mot asbest», «Asbestfare i drikkevann», «Asbestalarm ved skoler og 
sykehjem», «Tusener har fått skader av asbest» og «Asbestskader til langt ut i år 2000». 

Det er nå fastsatt forskrifter for bruk og annen håndtering av asbest samt for produk
ter som inneholder dette mineralet. Fra l. juli 1986 er det forbud mot import ~gom
setning av asbest. 

Bruken av asbest har lange tradisjoner. Allerede i steinalderen anvendte man dette 
mineralet som magringsmiddel i kar (leirkar) i Finland, Sverige og Norge. Gjennom 
flere tusen år har oldtidens pottemakere brukt asbest i keramikkframstillingen. 

I det følgende skal jeg se nærmere på mineralet asbest, belyse bruken av det i forhis
torisk tid og deretter vurdere hvilke skader det kunne gi. 

Mineralet asbest 
Asbest er et fellesnavn for en rekke naturlig forekommende mineraler med fiberstruk
tur. De mest vanlige asbesttypene er krysotil (hvit asbest), aktinolitt, amositt (brun as
best), antofyllitt, krokidolitt (blå asbest) og tremolitt. Krysotil tilhører serpentingrup
pen, de andre amfibolgruppen (fig.1) (Campbell 1977, Neumann 1985). 

De forskjellige asbesttypene har til felles at de er bygget opp av fibre som kan spaltes 
til stadig finere fibre, så å si uten grenser. Fibrene kan brytes ned til så små og lette trå
der at de blir luftbårne (fig. 2). 

De nevnte asbesttypene har ulike fysikalske og kjemiske egenskaper. Krysotil har lett 
bøyelige fibre, mens de andre har stivere fibre. Krysotil smelter ved omkring 1500°C, 
de andre ved ca. llOOoC. 

Asbest forekommer som årer og linser i olivinstein, serpentinitt, talk og kleberstein. 
Den er glatt og fettaktig å ta på. 

Fiberlengden varierer. Vanligvis er den noen millimeter, men den kan også være fle
re desimeter. I Norge er det funnet opptil 75 cm lange fibre av krysotil. Asbest er kjent 
fra en lang rekke lokaliteter over hele landet, men det er ikke utarbeidet kart over fore-
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Asbest 

Serpentingmppen 
Krysotil 

Amfibolgmppen 
Aktinolitt 

Amositt 
Antofyllitt 
Krokidolitt 
(Riebecitt) 

Tremolitt 

Formel 

Ca2Fe5Si80 22(0Hh 

(Mg ,Fe hSi80 22( OHh 
(Mg ,Fe hSi80 22( OHh 
N a2Fe5(Si80 22)( OHh 

Fig. 1. Oversikt over de vanligste asbesttypene. 

Farge 

Hvit, grå, grønn, gulaktig 

Grønnaktig 

Askegrå, brun 
Gråhvit, brungrå, grønn 
Blå 

Gråhvit, grønn, gulaktig 

komstene. I Norge er det kjent forekomster av alle de nevnte asbesttypene unntatt 
amositt. Hittil er det ikke funnet drivverdige forekomster her i landet. 

Krysotil utgjør mer enn 95% av all asbest som brytes (Huuskonen & Tossavainen 
1982). I løpet av de siste 100 årene har verdensproduksjonen øket fra 50 tonn i 1877 til 
mer enn 6 millioner tonn i 1978. Sovjetunionen, Canada, USA, og Sør-Afrika er de 
største leverandørene. Det er særlig krysotil, krokidolitt, amositt og antofyllitt som er 
innført til Norge. Det meste av antofyllitten er kommet fra Finland. Årsforbruket øker 
fortsatt i verden, men forbruket i Norge har gått betydelig tilbake. 

Karakteristisk for asbest er at den leder varme og elektrisk strøm meget dårlig, at den 
kan spinnes til tråd og at den er ildsikker, slitesterk og motstandsdyktig mot olje, fett 
og syrer. Det er disse spesielle egenskapene som gjør den til et meget anvendbart ma
teriale. 

Asbest er benyttet i mer enn 3000 produkter. Omkring 70% av den produserte as
besten er brukt i bygningsindustrien, hovedsakelig til asbestsement (eternitt). Den er 
også brukt til varmeisolerende garn og plater, filtre, pakninger, isolasjonsmateriale, 
koblings- og bremsebelegg og som fyllstoff i spesielle bestrykningsmidler. 

Det arbeides intenst med å utvikle erstatningsstoffer for asbest. Etter hvert er det 
kommet nye produkter på markedet som glassvatt, steinull, glassfiber og moderne 
plaststoffer. 

Det finnes også forekomster av andre krystallinske mineraler med fib~rstruktur her i 
landet, f. eks. palygorskitt (berglær, bergpapir), sepiolitt (bergkork) og brucitt, men 
disse mineralene er ikke klassifisert som asbest. 
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Fig. 2. Oppfliset råasbest av krysotil. 1:1. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 
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Asbest i kar 
Først skal jeg ta for meg asbest som magringsmiddel i kar, og deretter forskjellige gjen
stander av kleberstein. 

Pottemakerne i forhistorisk tid sto overfor en vahskelig oppgave når de skulle lage 
kokekar. Kokekarene måtte ha en godsblanding som tålte høye temperaturer, og som 
ikke ga spenning i karveggen. Dette var forhold som pottemakeren måtte ta hensyn til 
allerede ved bearbeidingen av kardeigen. For å hindre at godset skulle krympe under 
tørkingen, brenningen og bruken, anvendte man rikelig tilsats av ildfast materiale, f. 
eks. feltspat, kvarts, glimmer, asbest og asbestholdige mineraler. 

Teknikken med å tilsette asbest i kardeigen har stor utbredelse i tid og rom i Fenno
skandia, fra tidlig asbestkeramikk i Finland, ca. 3200 f. Kr., til spannformete kar i Nor
ge, ca. 600 e. Kr. 

En av de første arkeologene som påviste asbest i leirkar, var Oluf Rygh. I «Norske 
Oldsager», under omtalen av «den urtepotteformede Urne» (det spannformete karet) 
fra yngre romertid og folkevandringstid, skriver han: «Lerkar af denne Typ udmærke 
sig, foruden ved den let kjendelige Form, ogsaa derved, at de gjerne ere ualmindelig 
rigt ornamenterede, og at den Lermasse, hvoraf de ere gjorte, er stærkt blandet med fi
nere Stenpartikler (Glimmer eller As best)» (Rygh 188 5: 18-19). 

Det er imidlertid den såkalte asbestkeramikken, særlig finsk keramikk, som har stått 
sentralt i diskusjonen om asbestens betydning som magringsmiddel. Allerede i forrige 
århundre ble finske forskere oppmerksomme på at kar var tilsatt et spesielt materiale, 
men de beskrev det som hakket halm (Aspelin 1885 ). I begynnelsen av dette århundret 
konstaterte]. Ailo asbest i finske kar (Ailo 1909). 

Asbestkeramikk er egentlig en fellesbetegnelse for en rekke kartyper som har det fel
les trekk at de har asbestblandet gods. Karene består av påfallende lite leire sett i for
hold til asbest og annet magringsmateriale. Asbesten er hovedsakelig grovt revet og 
framtrer som flere centimeter lange tettsittende fliser i karveggen. Karenes utside er of
te ru med grovt revet asbest. De fleste karene er ikke dekorerte, og høyden er jevnt over 
15 til 30 cm. 

Asbestkeramikken oppsto sannsynligvis i østre del av Finland noe før år 3000 f. Kr. 
uten påvirkning utenfra (Carpelan 1978). En forutsetning kan ha vært de mange store 
forekomstene av asbest (antofyllitt) i området. Her blandet man også finknust asbest i 
den kamkeramiske leirmassen, men denne keramikken regnes ikke som asbestkeramikk 
i egentlig forstand. 

I slutten av yngre steinalder og i eldre bronsealder spredte teknikken med å lage as
bestkeramikk seg til nesten hele Finland, Ladoga-Karelen, Øst-Karelen, Kola-halvøya, 
Nord-Norge og Nord-Sverige. Angivelig ble det produsert asbestkeramikk i alle deler 
av dette vidstrakte området. 

I Nord-Sverige (særlig i Norrland), Finnmark, Troms og langs kysten sørover til Sogn 
fikk asbestkeramikken stor utbredelse i bronsealderen. Innenfor flere av disse område
ne fortsatte framstillingen av denne type keramikk langt inn i jernalderen. 
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Fig. 3. Kar magret med asbest (asbestkeramikk) fra bronsealderen. Høyde 19 cm. Funnet ved 
Kvitsteinelva, Tysfjord kommune, Nordland. C. 25331. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsak
samling. 

Produksjonen av asbestkeramikk opphørte innen fangstkulturene i det aller meste av 
Fennoskandia på 200-tallet e. Kr. Dermed ble den asbestkeramiske tradisjonen brutt i 
Finland og Sverige, en tradisjon som i østre del av Finland hadde vart i mer enn 3000 
år. 

I løpet av dette store tidsrommet må det ha blitt laget tusenvis av kar magret med as
best (fig.3). Det meste av asbestkeramikken er funnet på åpne boplasser. Fra bronse
alderen og jernalderen foreligger det også gravfunn med asbestkeramikk. I Norge er det 
kjent flere slike gravfunn langs kysten fra Rana til Stad. Disse funnene er datert til 
bronsealderen (Bakka 1976: 32). 
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Fig.4. Spannformet kar magret med antofyllitt fra folkevandringstiden. Høyde 12 cm. Funnet på 
Veien, Ringerike kommune, Buskerud. C. 529. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 

Asbestkeramikken tilhører ikke en bestemt kultur. Den finnes i flere kulturer og sy
nes å opptre både i fangst- og jordbrukskulturer. 

På 300-tallet e. Kr. oppsto en ny keramikktype, det såkalte spannformete karet. Det 
er en typisk norsk keramikkform. Denne kartypen er særlig funnet på Sørvestlandet, 
men den forekommer også langs kysten nord til Troms fylke og i indre strøk av Sør
Norge. Bare noen få kar er funnet utenfor Norge. Keramikktypen gikk av bruk om
kring år 600 (Bøe 1931, Rolfsen 1974, Magnus 1984). 

Disse karene skiller seg ut fra samtidige keramikkgrupper ved sin form, dekor og 
gods (fig.4). Karveggen er nærmest rett eller svakt buet inn mot bunnen. Høyden va
rierer fra ca. 10 til ca. 50 cm. Dekorasjonen er meget rik og variert og består av kam
strøkne eller stemplete mønstre. Godset er karakteristisk for gruppen. Det består av 
kleberstein, asbest, kloritt, talk og i bare liten grad av leire. 

De spannformete karene finnes både i graver og tufter. I alt er det funnet flere tusen 
hele og fragmentariske kar. 
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Undersøkelser tyder på at de .spannformete karene har oppstått som følge av påvirk
ning fra asbestholdig keramikk i fangstkulturer langs norskekysten nord for Sogn 
(Gjessing 1941: 321-330) 

Det foreligger få publiserte mikroanalyser og røntgenundersøkelser av asbestkera
mikk. Det er påvist antofyllitt i asbestkeramikk fra Finland, antofyllitt, aktinolitt og 
krysotil i asbestkeramikk fra Sverige og antofyllitt og krysotil i asbestkeramikk fra Norge 
(Linder 1966: 140-153, Carlson & Meinander 1968: 55-57, Linder-Rissen 1972: 45-50, 
Hulthen 1985: 247-258). 

I spannformete kar fra Norge er det konstatert antofyllitt og krysotil (Carlson & Mei
nander 1968: 56, Hulthen 1986: 71,75 ). Tremolitt er visstnok ikke påvist i asbest
keramikk og spannformete kar. Vi vet ikke hvorfor det er anvendt ulike asbesttyper. 
Det kan skyldes tilfeldigheter. Trolig har man valgt asbest fra de forekomstene som lå 
nærmest. 

Allerede i forhistorisk tid hadde sannsynligvis asbest en langt bredere anvendelse enn 
som magringsmiddel i kar. Merkelig nok foreligger det få funn som gir opplysninger 
om andre bruksområder. På en boplass fra bronsealderen i Norrland er det funnet et 
skår av asbestkeramikk med en snodd asbesttråd. Denne tråden har trolig vært brukt til 
å henge karet opp i. Karet kunne dermed henge direkte over åpen ild. Interessant er 
det at tråden er av krysotil og at asbesten i skåret er antofyllitt. Pottemakeren må ha 
kjent til asbesttypenes ulike egenskaper og bevisst valgt den myke krysotilen til tråd 
(Linder-Rissen 1972: 45-50). 

Det er funnet råasbest på flere åpne bo p lasset samt i hellere og tufter. Blant annet er 
det kommet for dagen stykker av råasbest med snittmerker etter bearbeiding i en hus
tuft fra folkevandringstiden på Lista i Vest-Agder (Grieg 1934: 17 ,80). Etter det jeg 
kjenner til, er det ikke foretatt mineralbestemmelser av råasbest fra boplasser, hellere 
og tufter. Vi må anta at denne asbesten også har vært råstoff til andre ting enn kar. 

I Romerriket brukte man asbest til tekstiler og til veker i oljelamper. Der anvendte 
man også likkleder av asbest for overklassen. I Norden er det ikke funnet tekstiler av as
best i graver. 

Asbest finnes også som mineral i en rekke bergarter, f. eks. i kleberstein. Kleberstein 
er en bergart som hovedsakelig består av talk, kloritt og dolomitt og noe asbest. Det re
lative forholdet mellom mineralene i kleberstein varierer fra forekomst til forekomst. 

Norge er ett av de landene i Europa hvor denne steinen har størst utbredelse, og den 
forekommer så å si over hele landet. I Sverige og Finland er det også forekomster. 

Utvinningen av kleberstein foregikk i brudd. Det eldste påviste klebersteinsbruddet 
her i landet er fra førromersk jernalder, og det ligger på Bubakk i Kvikne, Hedmark 
(Skjølsvold 1969). Fra vikingtiden og middelalderen er det kjent mange klebersteins
brudd over store deler av landet. 

Kleberstein er så myk at den lett kan tilhugges. Allerede i steinalderen var disse 
egenskapene kjent og utnyttet. Knust kleberstein er blitt brukt som magringsmiddel i 
kar fra steinalderen til og med folkevandringstiden. Fra steinalderen er det kjent flere 
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økse- og kølleformer av denne bergarten, og fra bronsealderen foreligger det støpe
former. Det var imidlertid først ved en storstilt tilvirkning av gryter og kar at kleber
steinsindustrien fikk sin endelige utforming. Det var særlig klebersteinskarene som 
kom til å danne det bærende element i denne industrien gjennom hele jernalderen 
(Skjølvold 1961). 

Fra vikingtiden er det kjent over 700 klebersteinskar, og av disse er omkring 450 fra 
graver. De fleste karene har en diameter på 20-30 cm (fig.5). 

Nest etter karene er det spinnehjulene, vevloddene og fiskesøkkene som har hatt en 
· bred plass i klebersteinsindustrien i vikingtiden. De er produsert i et meget stort antall. 
Sjeldnere er støpeformer, smeltedigler, avlsteiner og baksteheller. 

I middelalderen fikk klebersteinsindustrien en langt større anvendelse enn tidligere. 
Vikingtidens gjenstandsformer av kleberstein fortsatte gjennom hele middelalderen. I 
tillegg kommer økt produksjon av baksteheller, koier og nye produkter som døpefon
ter. I Kvinnherad i Hordaland er det kjent store bakstehellebrudd, og der har det vært 
bakstehelleindustri (W e ber 1984). Den viktigste anvendelsen i denne tiden har kle
berstein imidlertid hatt som byggemateriale. I flere av våre middelalderkirker er kle
berstein det rådende materialet. 

Fig.5.Klebersteinskar fra vikingtiden. Diameter 24 cm. Funnet på Tveter, Asker kommune, 
Akershus. C. 2639. Foto: Ove Holst, Universitetets Oldsaksamling. 
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Asbestpåvirkning og helseskader 
Undersøkelser om asbestens skadevirkninger har foregått siden slutten av forrige år
hundre. I tiden fram til siste verdenskrig ble det slått fast at asbest kunne settes i sam
menheng med alvorlige sykdommer. Men det var først på 1960-tallet at en bredere 
forståelse for asbestrelaterte sykdommer vant fram. 

På bakgrunn av det foreliggende arkeologiske materialet kan man selvsagt ikke fast
slå om pottemakere, klebersteinsarbeidere eller andre fikk skader av asbest. Hensikten 
her er å undersøke om det kunne oppstå helsemessige skadevirkninger av asbestpå
virkning i forhistorisk tid. 

Medisinsk forskning har konstatert at en rekke sykdommer skyldes asbestpåvirkning 
(Wolff 1940, Mowe 1976, Selikoff & Lee 1978, Michaels & Chissick 1979, Huuskonen 
& Tossavainen 1982, Gylseth, Mowe & Wannag 1983). Denne påvirkningen kan foregå 
ved innånding av asbeststøv, svelging av asbestfibre eller hudkontakt. 

I. Innånding av asbestfibre - respirasjonsorganene. 
Nesten alt asbeststøvet som åndes inn, åndes ut igjen. Jo mindre fibrene er, desto 
lengre ned i lungene kan de nå. De minste luftrørene har en diameter på under 10 
ym. Fibre på ca. 5 ym og mindre kan derfor komme inn i alveolene (luftblærene). 
Lungenes viktigste funksjon foregår i alveolene, dvs. gassutvekslingen mellom blod 
og luft. En del fibre blir i lungene påleiret av et jernholdig protein, og det dannes 
såkalte asbestlegemer (asbestos bodies) (fig. 6). 
Disse asbestlegemene er inaktive og anses ikke for å være spesielt helsefarlige. Fibre 
som ikke blir bekledde, og det er de aller fleste, er aktive, og de kan trenge inn i 
lungevevet. Kroppens forsvarsmekanismer settes ut av spill, og fibrene blir væren
de der (fig. 7). Imidlertid kan noen komme via lymfeårene til lymfekjertlene og ut 
i blodbanen. På den måten kan innåndete fibre vandre fra lungene til nesten alle 
kroppens organer. 
Følgende sykdommer kan oppstå på grunn av innåndet asbeststøv: 

l. Asbestose, en lungesykdom som gradvis kan utvikle seg på grunn av langvarig 
innånding av asbeststøv. Sykdommen forekommer ofte etter svært høye eks
poneringer. 

2. Pleural plaques, lungesekkforandringer som dels har karakter av en fortykkelse, 
dels av forkalkninger i lungesekken. Synes å komme etter lave eksponeringer 
selv over kort tid. 

3. Lungekreft, den skiller seg ikke ut fra vanlig lungekreft, men forekommer ho
vedsakelig i nedre del av lungene. 

4. Mesothelioma, en sjelden kreftform som kan være lokalisert dels i lungesekken, 
dels i bukhulen. Kan forekomme ved lave eksponeringer og har ofte lang la
tenstid. 

5. Andre sykdommer, de kan ikke bare oppstå i forskjellige respirasjonsorganer, 
men også i andre organer mange år etter at asbestpåvirkningen har opphørt. 
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Il. Svelging av asbestfibre - fordøyelsesorganene. 
Det synes å være sammenheng mellom asbesteksponering og senere utvikling av 
kreft i magesekken og tarmkanalen. (Huuskonen & Tossavainen 1982: 11, 18-19, 
]ungen 1982: 20,24). Hittil er det forsket lite på dette området, og mange pro
blemer er fortsatt uløste. 
l. Forskjellige kreftformer, de er lokalisert i spiserøret, magesekken og tarmkana

len. 
Ill. Ytre påvirkning - huden. 

l. Asbestvorter, vortelignende dannelser i huden som følge av at asbestfibre spid
der seg fast i huden, spesielt på fingrene. 

Fig.6. Asbestfiber påleiret jernholdig protein (asbestlegeme) funnet i lungevev fra menneske. 
6000 x forstørrelse. Foto: Yrkeshygienisk institutt, Oslo. 

106 



Fig. 7. Asbestfibrer funnet i lungevev fra menneske. 6250 x forstørrelse. Etter Gylseth, Mowe og 
Wannag 1983:377. 

Felles for de fleste asbestrelaterte sykdommene er at de utvikles først etter mange år, 
10-30 år. Det er særlig graden av påvirkning som bestemmer hvor raskt sykdommene 
utvikler seg. Sannsynligvis har også andre årsaksfaktorer virket samme med asbest. 

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, er det naturlig å stille følgende spørsmål: 
Forekom det asbestpåvirkning og helseskader på grunn av asbestpåvirkning i forhisto
risk tid og middelalder? I vurderingen. av dette er det nødvendig å se nærmere på 
framstillingen av kar og andre gjenstander som inneholder asbest. 

I flere tusen år ble asbest anvendt som magringsmiddel i kar. Arbeidsprosessen fra 
utvinning av asbest til ferdig kar omfattet en rekke stadier: utvinning av råasbest, bear
beiding av råasbest, magring med asbest, forming av karet, pussing og glatting, tørking 
av karet, brenning og til slutt pussing og glatting. 

Vi kjenner ikke til hvordan utvinningen av råasbest foregikk og heller ikke i detalj 
hvordan karene ble laget. Det er overveiende sannsynlig at asbeststøv har utviklet seg 
under de fleste av disse arbeidsprosessene. Dessuten kan man ha kommet direkte i be
røring med stoffet under utvinningen, grovrivingen, finknusingen og ved eltingen av 
kardeigen. Det er lite trolig at man i særlig grad beskyttet seg mot støvpåvirkning. As
best kan derfor ha festet seg i håret, på huden og til klærne og i varierende mengde 
nådd inn i lungene. 
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Når det gjelder arbeid med kleberstein, har vi noen flere holdepunkter for å vurdere 
støvutviklingen. På noen unntakels~r nær er alle klebersteinsbruddene drevet i gruver. 
Gruvene er ofte trange og til dels dype. Av den grunn- er ventilasjonen meget dårlig. I 
disse gruvene er det vunnet ut tusener av tonn med kleberstein. 

Man kan tenke seg en rekke hovedstadier i framstillingen av klebersteinskar (Skjøls
vold 1961 :96). Bergveggen prepareres og kontrolleres, karemnet utformes i veggen, 
emnet løsgjøres fra berget, karemnet hules ut og gis en, finere bearbeiding. 

I trange gruver med dårlig ventilasjon kan det ha oppstått asbeststøv under uthug
gingen selv om steinen var såkalt bergfuktig. Men det var særlig ved fintilhuggingen og 
pussingen man må regne med støvutvikling. 

Ut fra dette kan vi slå fast at de som arbeidet med asbest og kleberstein i forhistorisk 
tid og middelalder, var utsatt for asbeststøv, og at eksponeringsgraden varierte. 

Medisinsk forskning har også frambrakt holdepunkter for asbestskader i magesekken 
og tarmkanalen. Asbest kan komme inn i fordøyelsesorganene på flere måter: ved 
svelging av luft, slim, mat og drikke. 

Asbest- og klebersteinsarbeidere som ikke e~ beskyttet, vil svelge en del luft og slim 
som inneholder asbestfibre, og mengden vil variere med graden av støvutviklingen. I 
forhistorisk tid kan man også ha fått i seg fibre ved å brukeasbestholdige kar. Et stort 
antall kar er tilsatt så mye asbest at karveggen nærmest er dekket av fliser. Disse flisene 
kan være svært oppdelte slik at de stikker ut som små børster fra karveggen, og de kan 
lett løsne. Mange kar- både asbestkeramikk og spannformete kar- har sotbelegg og 
forkullete matrester på innsiden og utsiden. Ved kokingen, omrøringen og utskraping
en av mat kunne asbestfibre frigjøres fra kare( og blande seg med maten. Deler av kar
veggen kunne også skalle av under bruken og komme med i maten. Ved å bruke slike 
kar daglig over lang tid, må man regne med at asbest har kommet inn i fordøyelses
organene. Eksponeringsgraden har sikkert variert meget. Det foreligger imidlertid liten 
informasjon om helseskader i magesekken og tarmkanalen på grunn av asbest. 

Utviklingen av asbestrelaterte sykdommer er avhengig av når eksponeringen startet, 
eksponeringsgraden og tiden. På bakgrunn av undersøkelser av asbestrammete arbeide
re i dag og ut fra det vi kjenner til om utvinningen av råmaterialet og framstillingen av 
asbestholdige kar i forhistorisk tid, ·kan vi foreta en vurdering av sannsynlighetsgraden 
av asbestsykdommer. 

Eksponeringsgraden for asbest har variert meget for de fleste som arbeidet med as
best og kleberstein i forhistorisk tid. Den samlede eksponeringstiden har sikkert vært 
lang for mange, og i perioder kan de også ha vært utsatt for sterk påvirkning. På bak
grunn av det anførte kan særlig pottemakere og arbeidere med kleberstein ha vært ut
satt for sykdommer på grunn av asbest. Videre må vi anta at også mange andre har hatt 
en eller annen form for eksponering av asbest. Når vi dertil vet at pleural plaques og 
mesothelioma kan forekomme etter lave eksponeringer, kan helseskader på grunn av 
asbest ha vært forholdsvis utbredt innen visse håndverksgrupper i forhistorisk tid. 
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I tillegg kommer at andre sykdommer kan ha virket sammen med asbest. Både pot
temakerne og klebersteinsarbeiderne kan ha vært utsatt for silikose, en lungesykdom 
som skyldes innånding av kiselstøv. Det er for øvrig vel kjent fra nyere tid at arbeidere i 
klebersteinsbrudd har fått asbestsykdommer og andre sykdommer som kan ha sam
menheng med asbestpåvirkning. 

Produksjonen av asbestkeramikk opphørte i de første århundrene e. Kr. over hele 
Norden. Vi kjenner ikke grunnen, men asbestsykdommer kan ha vært en medvirkende 
årsak. 

På 300-tallet foregikk det et betydelig oppsving i keramikkframstillingen i Norge, og 
fram til slutten av 500-tallet var det en keramisk industri. Keramikkproduksjonen synes 
å opphøre plutselig omkring år 600 e. Kr. Først på 1700-tallet kom det liv igjen i det 
gamle pottemakerhåndverket, og fra den tid ble leirkar laget uten asbest som mag
ringsmiddel. 

Det er vanskelig å gi noen tilfredsstillende forklaring på dette opphøret ved år 600. 
Kan det tenkes at man allerede på den tiden kjente til helseskader på grunn av asbest 
og at dette fikk innvirkning på hele den keramiske industrien i Norge? Tanken er be
snærende, men det må imidlertid sterkt presiseres at det foreløpig dreier seg om en hy
potese. 

Summary 

Asbestos- a dangerous mineral 

Asbestos is a generic term for a group of minerals ha ving a fibroid structure. The fibers 
building these minerals can be split almost indefinitely, into finer and finer strands, 
and if light enough, can be transported in air. 

Norway has natura! deposits of chrysotile, anthophyllite, actinolite, crocidolite and 
tremolite. 

In the North, asbestos was widely used as a tempering agent in the production of 
pottery ( asbestos pottery) throughout the Late Sto ne - and Bronze Ages and in the Iron 
Age until ca. 200 A. D. In Norway, it was also used in the socalled bucket- shaped 
pottery in the Late Roman and Migration Periods. 

Asbestos is also found in a number of other rock types, such as soapstone from which 
cooking vessels and other objects were carved. 
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Asbestos is an extremely dangerous mineral, which even in small quantities can seri
ously damage health. Inhalation of fine asbestos particles, or dust, may result in lung 
diseases such as asbestoses, pleural plaques, lung cancer and mesothelioma. Furthermo
re, the intake of air, mucus, food and drink containing asbestos may cause several types 
of cancer in the digestive organs. 

Prehistoric potters and soapstone carvers were exposed to as bestos dust both during 
extraction and production. Asbestos was also absorbed by the digestive organs along 
with the food prepared in these vessels. Consequently, asbestos related diseases may ha
ve been relative! y common in prehistoric times. 

In Norway, the production of pottery seems to end quite suddenly around 600 A.D. 
W e may therefore ask if this significant change in production patterns was due to the 
fact that man, even at this early date, was aware of the harmful effects of asbestos. 
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Arne Emil Christensen 

Reinjeger og kammaker, 
en forhistorisk yrkeskombinasjon? 

Kammen som gjenstand har fått adskillig arkeologisk interesse i de senere år. Som van
lig i mange sammenhenger er det kronologi og formutvikling som har opptatt de fleste 
av forskerne. Dette gjelder både studiet av forhistoriske og middelalderske kammer, 
med noen få unntak. Av østeuropeiske forskere har polakken E. Cnotliwy og sovjet
russeren O.l. Davidan også behandlet kamproduksjon, ut fra avfallsmateriale i tidlige 
byfunn, Kristina Ambrosiani og R. Theiltoft har skrevet om framstillingsteknikk, og 
også forsøkt seg på etterlignende kammakeri, og Ingrid Ulbrich har behandlet Hede
bymaterialet. De fleste forfattere har tatt utgangspunkt i det store materialet fra byer 
og markedsplasser, slik at kammaterialet fra vikingtid og middelalder er bedre be
skrevet enn eldre kammer. 

Etter at manuskriptet var nesten ferdig utarbeidet, har det kommet en ny oversikts
bok i emnet, Arthur McGregors «Bone, Ander, Ivory and Horn», 1985. Boken gir en 
utmerket oversikt over råmaterialets egenskaper, former og teknikk, men uten å pre
sentere nye resultater når det gjelder håndverksteknikken. 

Før jeg tar fatt på hovedtemaet vil det være nødvendig med en litt lang innledning. 
Kammen som personlig eiendel kjennes i gravfunn fra eldre bronsealder og helt fram 

ti,l slutten av hedensk tid, oftest som fragmenter i branngraver, men i heldige tilfeller 
er hele kammer bevart i ubrente graver. Som eksempler viser jeg her kammen i eike
kistegraven fra Skrydstrup, kammen fra Snartemo I og to av kammene fra Oseberg 
(fig. l - 3). 

I gravfunnene får vi ikke fatt på kammakeren, bare de ferdige produktene hans. Dis
se varierer i form og utførelse. 

Den mest hensiktsmessige grupperingen av kammer etter form er etter min mening 
utført av Patricia Galloway i Medieval Archaeology 1976 (fig. 4). Jeg beholder de en
gelske betegnelsene, siden helt dekkende norske oversettelser mangler. De fire hoved
formene vi ser her har mange undergrupper, og dekoren kan variere meget, men alle 
kammer tilhører en av hovedgruppene. Grovt kan vi si at de aller fleste kammer fra eld
re jernalder er av typen «single sided simple», de aller fleste fra yngre jernalder og tidlig 
middelalder er «single sided, composite». Utover i middelalder er «double sided, com
posite» mest vanlig med innslag av «single sided, composite» i luksusutgaver og små 
eksemplarer av «double sided simple» til vi i dag er tilbake til «single sided simple», nå 
presset av kunststoff. 
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Fig. 1. Kammen fra Skrydstrupfunnet. Etter Broholm. 

Fig. 2. Kam fra Snartemo grav I. Kammen er grønnfarget med kopperoksyd og har innlagte 
ravstykker. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 

Fig. 3. Langkammer fra Osebergfunnet, den lengste er 36 cm. lang. Foto: Universitetets Old
saksamling. 
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Fig. 4. De fire hovedtyper av kammer med engelsk terminologi, etter Galloway. 

Rene pyntekammer, «vev kammer» med lange tenner og kammer med håndtak har 
jeg sett bort fra her, men også de kan innpasses i hovedskjemaet uten særlige pro
blemer. 

Hvis vi beveger oss fra gravfunnene og over til funnene fra vikingtidens handelsplas
ser som Birka, Hedeby og Ribe, og enda mer til de eldste middelalderske byene, er 
kammakeren godt synlig. Råmateriale, avfall, halvfabrikata og ferdige kammer er fun
net i store mengder. Dessverre mangler det kammateriale fra Kaupang på grunn av 
ugunstige bevaringsforhold. 

I vikingtid og tidlig middelalder er det som sagt de sammensatte langkammene som 
dominerer. De er bygget opp av flere plater som er lagt ved siden av hverandre, holdt 
sammen av to lange skinner og små nagler av jern eller kobberlegering (fig. 5 ). 

Materialet er hardt horn, «takk», fra elg, hjort eller reinsdyr, eventuelt bein, da av 
rørknokkel fra storfe eller hest. Axel Christophersen og Kristina Ambrosiani har forsøkt 
å beregne råstoff-forbruk, begge med hjortehorn som utgangspunkt. Christophersens 
beregninger er etter min mening ikke realistiske, han beregner for lite svinn, og går ut 
fra meget store horn istedenfor gjennomsnitts-størrelse. Ambrosianis beregninger med 
basis i mellomstore hjortehorn, gir 3-4 kammer av ett horn. I Lund og Ribe, der 
materialet er grundig analysert, dominerer hjortetakk, det samme er tilfelle i Hedeby 
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Fig. 5. Framstilling av en sammensatt kam, skjematisk. Etter Ambrosiani 1981. 
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Fig. 6. Stadiene i utretting av storfehorn. Etter Diderots Encyclopedi, plansje 2160. 
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og i de polske middelalderbyene. I Birka er det et lite innslag av hjortehorn, men elg
horn dominerer. Tilsvarende undersøkelser av norsk materiale foreligger ikke ennå, 
med unntak av litt avfall fra Oslogate 7. Av 5 analyserte stykker herfra var 4 reinshorn, 
ett ubestemmelig. 

På grunnlag av materialet fra Lund mener Axel Christophersen at det i høymiddel
alderen er en tendens til større bruk av bein, noe som kan skyldes knapphet på hjorte
takk. 

Kammakeren møter oss ikke bare i byfunnene, men også i skriftlige kilder fra mid
delalder, om enn sparsomt. På norsk grunn kan vi nevne Kong Sverres slektning Unas 
kammaker i Bergen. I Eirik Magnussons rettarbot fra 1281, der maksimalprisene for en 
rekke håndverksprodukter fastsettes, får vi vite at kammakeren skal ha 8 ørtug for 100, 
dvs. et storhundre (120) vanlige kammer. Dette er det samme som skjoldmakeren skal 
ha for ett «korsskjold» (vel et skjold med korsformet jernbeslag?) eller skinnaren for en 
kjortel av reinkalvskinn. På denne tiden er alminnelige kammer tydeligvis en billig va
re, produsert i stort antall. At kammakerne ikke bare var byhåndverkere, ser vi av 
gårdsnavnet Kambarrud, kjent 2-3 steder i Øst-Norge. 

Kammakeren ble ikke borte som håndverker før pressete kammer av celluloid og 
andre kunststoffer utkonkurrerte de håndlagete kammene på sent 1800-tall og tidlig i 
vårt hundreår. Vi har derfor visse muligheter for tilbakeslutning når det forhistoriske 
og middelalderske håndverket skal beskrives. 

Dessverre er folkemuseenes materiale av kammakerutstyr fra nyere tid meget spar
somt publisert. Ved siden av egne observasjoner, blant annet på Sunnmøre Museum, 
støtter jeg meg til artikkelen «Om kammakre i Åbo och deras arbete» i Åbo Stads 
Historiske Museums Årsskrift 1960-61 og McGregors bok. 

En vesentlig forskjell mellom eldre og nyere kammakeri må framheves. I nyere tid 
har kammakerne basert sin produksjon på horn av stofe, med litt bruk av andre horn
typer, f.eks. bukkehorn til sleiver. Ekstra fine ting ble laget i skilpaddeskall eller elfen
ben, men mange kammakere hadde aldri så dyre råmaterialer mellom hendene. Forut
setning for bruk av storfehorn er en teknikk der hornet blir varmet opp og brettet ut til 
skiver, som så igjen danner råmaterialet for kammene. Fig. 6 og 7 viser stadiene i hvor
dan hornet brettes ut, og hornplatene settes i press. Bildene er hentet fra plansjebindet 
til Diderots Encyclopedi, og viser utstyret i et større fransk kammakeri på sent 
1700-tall. De fleste profesjonelle kammakere har hatt presse, men det finnes tradisjon 
fra Norge om enklere teknikker, f.eks. å legge hornplatene i press under sengestolpen. 

Urokse - storfe - saue- og geitehorn er kjent som råmateriale langt tilbake i forhisto
risk tid, til skaft, knapper, drikkehorn og annet. Det vesentlige .i denne forbindelse er å 
peke på at det etter det jeg kjenner til, ikke finnes sikre forhistoriske eller middelal
derske eksempler på varming og pressing av horn i Norden, med unntak av pressformer 
til skjeer, som kjennes blant annet fra de norrøne bygdene på Grønland. 

Det er sannsynlig at de håndverkere som arbeidet i hardt horn i forhistorisk tid og 
middelalder, også brukte storfehorn til råmateriale, men ikke tzl kammer. Alt materia-
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Fig. 7. Presse for.hornplater. Etter Diderot. 
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le tyder på at kammene ble utført i takk eller knokkel. Dette er et viktig skille som har 
vært lite påaktet i forskningen, vi vet ikke engang sikkert når overgangen skjer. McGre
gor er den eneste jeg kjenner til som eksplisitt nevner at det har skjedd en overgang fra 
hardt horn til storfehorn i kammakeriet, men han behandler problemet ganske sum
marisk, og uten å skille klart nok mellom kammene og bein/horn-håndverkernes andre 
produkter. Han nevner eksempler på kammer av storfehorn alt fra tidlig middelalder. 
Dette er imidlertid enkeltfunn, og dateringene kan være tvilsomme. De sammensatte 
kammene i hardt horn er belagt i funn i de fleste europeiske byer, iallfall til langt ut på 
1300-tallet. Overgangen fra en type råmateriale til en annen fortjener en spesiell un
dersøkelse, som imidlertid faller utenfor rammen av dette arbeidet. 

Her er det nok å peke på at redskapsbruken tilsynelatende ikke endres med over
gangen til annet råstoff, slik at vi kan tillate oss å slutte tilbake fra nyere tids redskaps
bruk, bortsett da fra den delen av verktøyet som ble brukt til framstilling av hornpla
tene: Tenger, presser og ildsted. 

Hornplatene er så store at de uten videre kan brukes til både enkle og doble kam
mer, slik at de sammensatte kammene forsvinner ved overgangen til nytt råmateriale. 

Storfehorn er kjemisk nærmest i slekt med hår og negler, mens hjortedyrenes harde 
horn, «takkene», ligger nærmere knokkel i sin oppbygging. Storfehornet er mykere å 
arbeide i, og det kan presses i form etter oppvarming. 

Det man vanligvis finner under utgravninger er den harde knokkeltappen som sitter 
inne i hornet. Denne har ikke vært brukt til råmateriale, men snittmerker forteller ofte 
at hornet har vært tatt av for bruk. Stofehorn står dårlig mot råte, slik at ulike beva
ringsegenskaper er en feilkilde som må tas med i beregningen når man vurderer for
holdet mellom takk og storfehorn i perioder der begge råmaterialer brukes til samme 
formål. 

* 

Blant de gravfunnene som Bjørn Hougen i sin tid kalte «jaktfunn fra dalbygdenes 
folkevandringstid», er det endel som har ganske rikelig utstyr av redskaper ved siden av 
jaktvåpen og annet. De fleste med rikt utstyr er funnet etter at Hougen publiserte sin 
artikkel i 1932, men noen av dem er trukket inn i «Fra Seter til Gård». To av de rikeste 
er gravet ut av Arne Skjølsvold, som også har publisert det ene, funnet fra Eltdalen. 
Geografisk har funnene østlig tyngde i Sør-Norge, med de rikeste, Eltdalen, Lille 
Sølensjøen og Dølisetra i Folldal langt øst i landet. Funnet fra Eltdalen (C. 32693 ), har 
et fint belteutstyr, spydspiss og fin våpenkniv. Det er ikke noen hvemsomhelst som ble 
gravlagt her høyt til fjells. Jakten er representert ved de 10 pilespissene og celten, den 
tolkes gjerne som isbil til vinterfiske. Verktøysettet er rasp, fil, tre kniver, det lille tre
kantede eggredskapet som aldri har fått noe annet navn enn R. 416, etter nummeret i 
Ryghs Norske Oldsaker, sag, bryne og ildtøy (fig. 9 - 10). Videre er det funnet jernbe
slag og kamfragmenter, samt noen biter dekorert bein. Graven er brent, og datert til 
ca. 600. 
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Fig. 8. a. b. Funnet fra Eltdalen, Trysil i utvalg. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 
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Fig. 9. Funnet fra Dølisetra, Folldal. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 
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Fig. 10. Kammakerverktøy fra 1700-tall. Etter Diderot. 
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Mannen fra Dølisetra i Folldal har fått med seg to sverd, et enegget, et tveegget. 
Sammen med «Vendelspydet», daterer de graven til tidlig merovingertid. Ellers er det 
funnet celt, 8 pilespisser, 2 kniver, rasp, fil og R. 416 (C. 23971). 

Graven fra Lille Sølensjøen, utgravet av Arne Skjølsvold i 1970, er foreløpig bare til
vekstpublisert (C. 33309 a-r). Her mangler våpnene, men funnet inneholder 3 pilespis
ser, to celter, hammer, en eller to rasper, fil, 2 eks. av R. 416, fragmenter av sag, bryner 
og to uidentifiserte jernredskaper. 

Et merovingertidsfunn fra Bygdinstrand i Jotunheimen har rasp og fil i tillegg til 
sverd, øks og 14 pilespisser. Et vikingtidsfunn fra Kongsvoll i Drivdalen har øks, spyd, 
11 pilespisser, ringnål, beltespenne, bryne, hammer, kniv, sag og fil. 

Fra det kjente gravfeltet på Vang i Oppdal kommer et stort gravfunn, der det ligger 
kniv, sag og to eksemplarer av R. 416, sammen med meget annet (T. 18817). 

I Nord-Norge har vi smedgraven fra Ytre Elgsnes ved Harstad. Ved siden av redskap 
til jernsmiing, hammer, tang, avlstein og meisel, lå det her i restene av et treskrin na
var, celt, to kniver, to bryner, to filer og en klemme av reinhorn som vi skal komme til
bake til. Den ene fila har skaft av reinhorn (Simonsen 1953). 

Øst for riksgrensen kan vi nevne funnet fra Drocksjøn i Jimtland. Drocksjøfunnet, 
de: ,-:>t eller grav, har saksesverd eller stor våpenkniv, stort smiutstyr, 2 celter, 3 kniver, 
2 rasper, fil, sag, og hele 7 eksemplarer av R. 416 (Sundstrom 1983). 

I det kjente hustuftfunnet fra Mo gen foreligger det endel verktØy, blant annet fire 
eks. av R. 416 i forskjellig størrelse. Sammen med dette ble det funnet en meget liten 
og lett hammer, som ikke kan ha vært brukbar til stort annet enn å klinke nagler i sam
mensatte kammer, fil, og endel ikke identifisert småverktøy. 

I alle disse funnene er det et sett redskaper som kan være mer eller mindre fullsten
dig. 

Blant redskapene er det viktig å merke seg sagblad, en gjenstand som sjelden fore
kommer i gravfunnene, rasp, og det lille trekantede eggredskapet R.416, gjerne tolket 
som «høveltann». 

Flere av funnene har også et utvalg av kniver og en fu. Den siste hører antakelig pri
mært med til jaktutstyret, for å skjerpe pilespisser. Men fila kan også ha hatt andre 
funksjoner, som å skjerpe tennene på raspen og å glattfile naglehodene på en sam
mensatt kam etter klinking. 

Redskapene er hver for seg uvanlige. Jan Petersen kjente 6 sagblad av den typen det 
her er snakk om da han avsluttet materialinnsamlingen for «Vikingtidens redskaper» i 
1950. Siden er det kommet til noen fler, slik at Guro Fredriksen i alt behandler 22 
funn med sag i sin magistergradsavhandling. I analysen av materialet regner hun de 
fleste som trebearbeidingsverktøy, men nevner horn- og beinarbeid som en mulig 
funksjon. 

Typen har blad som er ca. 20-30 cm lange med et hull i hver ende, og fra 2-4 tenner 
pr. cm. De er ikke ulike et moderne baugfilblad, men litt tykkere og med grovere ten
ner. Hullene i endene forteller at bladene har vært montert i en form for håndtak. Det-
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Fig. 11. Kammakeren i arbeid. Stikk av ]ost Amman fra 1568. 

te er aldri bevart, og har sikkert vært av tre. Det har vært foreslått at bladene ble festet i 
en buet gren e.l. som både fungerte som håndtak og strammet bladet. Etter min me
ning er det like naturlig å rekonstruere det manglende treverket som en liten grindsag, 
slik de er kjent fra avbildinger på romerske relieffer og fram til i dag. En sag av denne 
størrelsen er lite funksjonell som trebearbeidingsverktøy, selv om den naturligvis er 
brukbar til kapping og tilpassing av mindre emner. 

I Mastermyrfunnet, med sine 3 sager, har de to største relativt grove tenner og tange 
for skaft i bladets forlengelse, en har skaftet bevart. Den tredje sagen har et blad av 
samme type som de som finnes i fjellgravene. Dette bladet er montert i en jernbue, 
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Fig. 12. Klemme til kammakerarbeid. Skisse etter Br. 32070 fra Bryggen i Bergen. 

som en moderne baufil, og redskapet tolkes som sag av metall, noe jeg finner lite sann
synlig i vikingtid- tidlig middelalder (Arwidsson & Berg 1983 pl. 7). Sammen med ras
per og et stykke elghorn i funnet, er det mer trolig at sagen viser at denne mangfoldige 
håndverker også har arbeidet i bein og horn. 

Raspene har en karakteristisk knekk på tangen, og fra 2 til4 tenner pr. cm. Knekken 
på tangen gjør at håndtaket løftes godt opp over arbeidsstykket, slik at håndverkeren 
ikke risikerer å slå knokene under arbeidet. Umiddelbart ser raspen med sine store ten
ner ut som et grovbearbeidingsverktøy. Dette er ikke riktig. En rasp av denne typen, 
skarp og velholdt, virker med en blanding av skjære- og skrapeeffekt, og den gir fin 
overflate. Tilsvarende redskaper ble for eksempel brukt av høvelmakere til å gi flisrom
met i trehøvler den siste finpussen. 

Raspen fra Eltdalen er unik, den har filtenner på oversiden i tillegg til raspetennene. 
Guro Fredriksen deler raspene i redskap for tre- og hornarbeid etter tennenes størrel

se. I sin magistergradsavhandling nevner hun 15 funn. 
Det er selvfølgelig mulig at noen av de forhistoriske raspene kan være beregnet for 

tre, men jeg er mer tilbøyelig til å regne alle som horn- og beinverktøy, med støtte i 
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Fig. 13. Klemme til kammakerarbeid fra Hamar. Foto: Universitetets Oldsaksamling. 

nyere. paralleller (fig. 10). I nyere tid er de stortannete raspene primært kammakerens 
verktøy. 

]ost Amman utstyrte sine tresnitt av forskjellige håndverkere med små vers, og kam-
makeren sier om seg selv: 

«Kam machen hab gelernet ich 
Buchsbaumen Kem gar Meisterlich 
Auch Hiirnen Kem flir die Gemein 
Auch schone Kem von Helffenbein 
Fur Balbierer und grosse Herrn 
Die schon ding haben wunder gern 
Also mancher gattung zumal 
fin dir auch be y mir ohne zal». 

At kammakeren i 1568 lager «Kem flir die Gemein» av «Horn» og ikke «Geweih», det 
tyske ordet for takk, bør vel, med forbehold om manglende kunnskap hos dikteren, ty
de på at overgangen fra takk til horn var gjennomført på seint 1500-tallet i Tyskland 
(fig. 11). 
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En av de vanskeligste oppgaver en smed kan få, er å lage et sagblad. I og for seg er 
det ingen kunst å smi ut emnet så tynt og langt som det skal være. Problemet er å få 
det jevntykt, slik at ikke de tykkeste partiene av bladet binder i sagskåret. I virkelig
heten kommer ikke den store kvalitetsforbedringen på sagen før stålverkene begynner å 
valse tynne plater på slutten av 1700-årene. Før den tid var tilsmiing og sliping av et 
sagblad en møysommelig oppgave. Det ser da også ut til at de aller fleste trehåndver
kere i Norden greide seg uten sag fram til renessanse-snekkeriet gjør sitt inntog på 
1500-tallet. Sager finnes, men de er ytterst sjeldne. 

En håndverker som imidlertid ikke kunne være uten sag, var kammakeren. Tennene 
i kammen sages ut, dvs. tannmellomrommene sages, ett for ett. I Hedeby er mye av or
namentikken også saget, delvis med dobbelte sagblad. I nyere tid har dobbeltsagblad. 
vært vanlig for å sikre jevn tannstørrelse, men i Hedebymaterialet er dobbeltsagene ba
re brukt dekorativt. 

Avfallet fra kammaker i i byfunnene viser at sag også har vært flittig brukt til å dele 
opp råmaterialet. De sagene som er funnet i fjellgravene er grovere enn de kammaker
sagene som kjennes fra nyere tid, og de er også for grove til å sage tannmellomrom
mene i de mest fintannede kammene vi kjenner fra middelalder. Men!! Kamfragmen
tene i Eltdalfunnet har tannmellomrom som svarer til tykkelsen av sagen i funnet, og 
kan godt være laget med den. 

Redskapet R. 416 er heller ikke vanlig. Guro Fredriksen, den siste som har behandlet 
det, kjenner 9 stykker fra yngre jernalder. Den vanlige «etiketten» på disse redskapene 
er «høveltenner». Dette kan neppe være den riktige forklaringen. En høveltann må væ
re jevnbred, slik at den har støtte av sidene i høvelens flisrom. Uten denne støtten vil 
det være praktisk talt umulig å få høveltanna til å sitte skikkelig fast, og den vil være 
meget vanskelig å regulere. I likhet med Guro Fredriksen tolker jeg R. 416 som et 
skrapeverktøy. En del av eksemplarene har en liten knopp øverst, eller opprullet spiss, 
noe som tyder på at de har vært brukt uskjeftet. 

Knivene i funnene har vel hatt mange funksjoner, tolleknivens rolle som universal
redskap er vel kjent, men det er verd å merke seg at endel av funnene har flere kniver 
av forskjellig form og størrelse. - Noen av dem er klart slakte- og flåkniver, men de 
mindre knivene kan godt høre til kammakerens verktøy, for eksempel er knivspissen vel 
egnet til å runde og spisse kamtennene etter saging. 

Det finnes også annen redskap i funnene, men for meg er kombinasjonen rasp - sag 
- R. 416 mest betydningsfull som indikator på hva slags arbeid jegerne har syslet med i 
ledige stunder. 

Jeg mener at denne kombinasjonen sikkert viser at de gravlagte fangstmenn også har 
drevet horn- og beinarbeid, vesentlig kammakeri. I de gravene der utstyret er ukom
plett, vil jeg allikevel regne raspen som et sikkert indisium på horn- og beinarbeid. 

Det er et par redskaper til som jeg gjerne vil ha med i kammakerens verktøykiste, 
men som hittil ikke er funnet sammen med kammakerverktøy. Den lille borspissen 
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med to pigger til å lage punktsirkler må ha vært i alle kammakeres eie, men det skal . 
mye til at så små jerngjenstander er bevart i identifiserbar form. 

For å holde emnet under bearbeiding vil jeg foreslå redskaper som fig. 12 og 13. I, 
Norge kjennes redskapet fra vikingtidssmedgraven fra Ytre Elgsnes i Troms, i middelal
derlag fra Bryggen i Bergen, hellerfunn fra Kinn i Sunnfjord, muligens fra eldre jern
alder, og den fint dekorerte fra Hamarkaupangen. I bruk settes det en kile i en ende, 
beina er litt lealøse om naglen, slik at den andre enden klemmer om arbeidsstykket når 
kilen slås i. Utenfor Norge kjennes redskapet fra Hedeby, Trelleborg, Sandnes på 
Grønland og Island. Sandnes-eksemplaret er av Roussell identifisert som «klemme» til 
kamfabrikasjon (Roussell1936). Slike «klombrer» som de heter på islandsk, har vel vært 
brukt av flere håndverkere enn kammakeren til å holde små arbeidsstykker. I stor utga
ve i tre kjennes redskapet fra båtbygging, for å holde bordganger under tilpassing, bå
de i middelalderfunn og fra levende tradisjon. Enkelte norske dialekter har fortsatt nav
net kl om ber på de store båtklemmene. Fra et romersk fort i Skotland finnes et eks
emplar i jern, vel smedverktøy (Curie 1911 pl. LXIV). I forbifarten kan det nevnes at 
Aslak Liestøl mente at det gammelnorske navnet på redskapet kunne være «hornklove», 
og at skalden hadde fått oppnavnet fordi han var ekstra «sterk i klypa» (Torbjørn 
«Hornklove»). 

Alle de store hjortedyra har brunsttid i september - oktober, med toppkvalitet på 
takkene fra litt før brunsttiden og til horna felles ut på seinvinteren, litt tidligere for 
reinsbukkene. Det ser ut til at middelalderens kammakere de fleste steder, og også i 
vikingtidens Birka og Ribe, har basert seg på felte takker. Takkene ligger ikke lenge i 
skogen før de blir gnagd opp av mus, slik at innsamlingen krever ganske aktivt arbeid 
av folk. De fleste som har arbeidet med kammakeri, regner med at innsamlingen er 
gjort av lokalbefolkningen, som så har solgt takkene til kammakeren. Etter det jeg 
kjenner til, er tilsvarende undersøkelser ikke foretatt når det gjelder bruken av rein
horn, men det er verd å merke seg at reinen har takker av god kvalitet i den tiden av 
året hvor skinnene er best, om vinteren. Reinjakt i den mest aktuelle perioden har gitt 
mulighet for både skinn og takk av god kvalitet. 

I sitt doktorarbeid «Håndverket i forandring, studier i horn- og beinhåndverkets ut
vikling i Lund ca. 1000-1350», setter Axel Christophersen opp en modell for utvikling-

' en av tidlig urbant håndverk i 3 stadier, basert på hornavfall fra Lund. Første stadium 
er representert av spredt og tilfeldig avfall fra arbeid i hjortetakk og bein. Dette tolkes 
som spor etter husflid, folk har selv produsert det de trengte av horn- og beinsaker i 
pakt med idealene i en selvbergingsøkonomi. 

I neste stadium finnes det større samlinger av horn- og beinavfall som viser produk
sjon av kammer, nåler, knapper etc. Avfallet er vel avgrenset kronologisk, og tolkes 
som spor etter ambulerende håndverkere, som har leid seg inn hos en av byens bofaste 
folk ..og produsert på bestilling til markedet var dekket i den omgang. Så har hånd
verkeren reist sin vei, for å komme tilbake til neste marked, eller når det igjen var be
hov for varene hans. 
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Tredje stadium er preget av store avfallsmengder som er kommet i jorda over lang 
tid. Christophersen setter dette i forbindelse med etableringen av faste verksteder som 
produserer for lager uten forhåndsbestilling, og selger til en større anonym kundekrets. 
Dette stadiet er preget av forenklede kamtyper og en viss rasjonalisering av produksjo
nen. 

De tre stadiene settes i sammenheng med en teori om at de aller eldste middelalder
byene, i dette tilfelle Lund, i langt høyere grad var kongelige og kirkelige administra
sjonssentra enn samlingspunkt for kjøpmenn og håndverkere. Først senere fikk byene 
også en sentrumsfunksjon i vareproduksjon og handel; som leverandører til et oppland 
der hovedvekten lå på landbruksproduksjon. 

I Christophersens avhandling belyses hypotesen med materiale fra Lunds kamma
keri, men forfatteren antar at den har mer almen gyldighet også for andre håndverk. 

Jeg mener det er god grunn til å angripe deler av hypotesen. Den delen av Chri
stophersens argumentasjon som bygger på at de tidligste middelalderbyene ikke baser
te seg på handel og håndverk, skal jeg la ligge i denne forbindelse. Derimot er det 
grunn til å se nærmere på hans stadium l, der byborgerne produserer til eget bruk, og 
nøyer seg med det. 

For denne produksjonen bruker Christophersen begrepet «husflid». Den vanlige de
finisjon av husflid er ikke selvforsyningsproduksjon, men produksjon for salg. Det som 
skiller den fra annen håndverksproduksjon er at produsenten som regel ikke har formell 
håndverkerstatus, og at arbeidet foregår i produsentens hjem, ved siden av annet ho
vederverv, oftest i landbruk eller skogsdrift. Begrepet husflid bør derfor ikke benyttes 
på selvforsyningsproduksjon. 

Det annet viktige ankepunkt mot teorien er at den forutsetter et generelt ferdig
hetsnivå der alle kunne lage alt de trengte til eget forbruk. 

Hvis vi ser på endel produkter fra forhistorisk tid, som smykker, våpen, skip og kam
mer, er det selvinnlysende at disse produktene er forarbeidet av spesialister, som hadde 
både ferdigheter og spesialverktøy som langt oversteg det folk flest hadde. Det er ingen 
tvil om at selvforsyningsprinsippet har vært bærende for store deler av samfunnet i de 
nordiske land i forhistorisk tid, middelalder, og for den saks skyld langt opp i nyere tid, 
men alltid med et innslag av håndverkere som leverte produkter folk flest ikke kunne 
lage selv. 

Etter min mening er kammakeren en slik spesialist, både når det gjelder å ha spe
sialverktøy og ferdigheter. J6g er derfor ikke villig til å akseptere de spredte og sparsom
me spor av horn og beinarbeid i Lunds eldste lag som resultat av selvforsyningsarbeid. 
Jeg vil heller se dem som rester etter sporadiske besøk av de samme håndverkere som i 
stadium 2 har lagt etter seg avfall etter lengre og mer regelmessige opphold i byen. 

Hvor passer så fjelljegerne inn i dette bildet? Kronologisk er de tidligere enn kam
makersporene i vikingtidens handelsplasser og middelalderens byer, og de har vært 
spesialister på to områder, jakt og kammakeri. Disse folkene kan ha vært «selvstendig 
næringsdrivende» som enten selv, eller med hjelp av slektninger, har omsatt tørket 
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kjøtt, reinskinn, senetråd, kammer og annet hornarbeid på markeder fjernt fra pro
duksjonsstedet. I bytte har de fått luksusvarer som Eltdaljegerens belteutstyr og våpen, 
jern, kanskje tekstiler, salt, korn, malt til julebrygget osv. En annen forklaring er at 
jegerne har hatt nær kontakt med en storhøvding i bygda, og vært ledd i et redistri
butivt system, der høvdingen overtok jegerens produkter, og til gjengjeld delte ut det 
jegeren trengte for å opprettholde liv og status. 

Flere forfattere, sterkest Kristina Ambrosiani, har pekt på at kammene i vikingtid vi
ser en forbløffende lik utvikling i former og dekor fra Staraja Ladoga i øst til Dublin i 
vest. Hennes forklaring er at omreisende kammakere kan ha fartet over store områder, 
fra marked til marked. Med seg hadde de verktøyet og et lite håndlaget av råmateriale 
~g ferdige produkter. På markedet ventet lokale kontakter med nytt råmateriale, og så 
gikk produksjon og salg livlig så lenge markedet varte. Så pakket kammakeren sammen 
og reiste videre til neste marked. 

Fjelljegerne levet som nevnt litt for tidlig for å ha deltatt i vikingtidens livlige mar
kedsliv, og det ville være en interessant oppgave å se om dette gir seg utslag i større 
formvariasjon i merovingertidens kammer. De kan allikevel ha reist i mindre skala og 
solgt produktene sine innenfor det østnorsk-svenske området, der kulturkontaktene er 
sterke i merovingertid. 

Gravene forteller at merovingertidens samfunn hadde plass til- og behov for- spesi
aliserte beinhåndverkere, og at fjelljegerne visste å utnytte sin økologiske nisje op
timalt. At yrkeskombinasjonen ikke forsvant ved utgangen av forhistorisk tid, viser de 
halvfabrikata av reinhorn til tannplater som Birthe Weber i 1984 fant i middelalder
hustufta på Vesle Hjerkinn på Dovre. (Funnene er upublisert, takk til Birthe Weber, 
som har gitt meg anledning til å nevne dem her). 

Denne gjennomgangen har vist at den meget sjeldne verktøykombinasjonen vi fin
ner i fjellgravene er uttrykk for at de som er begravet der har vært reinjegere og kam
makere. Videre at kammakeriet har krevet verktøy og ferdigheter som har gjort det til 
spesialistarbeid til alle tider. Karakteristisk verktøy er sag, rasp og skrapen R. 416, 
klomber og det lille spesialboret som foreløpig bare kjennes i form av resultatet, 
punktsirklene. Det er sannsynlig at jegerne har vært selvforsynt med råmateriale i langt 
høyere grad enn ambulerende kammakere i vikingtid og middelalder, og de fastboende 
håndverkere seinere. 

De tanker jeg her har lagt fram, bør underbygges med osteologiske undersøkelser av 
norsk kammateriale, både fra middelalder og forhistorisk tid. 

Andre undersøkelser som det ville være verdt å foreta, er å se om kammaterialet før 
vikingtid viser større regional differensiering enn seinere, eller om også det bærer preg 
av få håooverkere med stor geografisk spredning på kundekretsen. Overgangen fra takk 
til storfehorn som råmateriale i kam produksjonen bør dateres og undersøkes nærmere, 
samtidig som horn- og beinhåndverkernes andre produkter vurderes i forhold til kam
mene, som sikkert har vært hovedartikkel i produksjonen til alle tider. 
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Til slutt bør den nordnorske spesialiteten, arbeide i hvalbein med store gjenstander 
som produkt, sammenholdes med annet arbeid i bein, horn og takk. 

Artikkelen er opprinnelig utarbeidet som selvvalgt forelesning for doktorgraden våren 
1985. Den er bare ubetydelig omarbeidet, derfor den muntlige form og mangelen på 
noteapparat. 

Summary 

Reindeer hun ter and combmaker, a prehistoric combination of professions 

A brief survey of the comb in archaeological context shows that this tool of personal 
hygiene can be followed from the Bronze Age up to present times. Following the clas
sification of P. Galloway, combs can be devided into four main groups. 

The making of combs calls for skills and tools not possessed by everyone, and thus, in 
all periods, can be attributed to specialists. A saw was used for making the teeth of a 
comb, each tooth being sawed out individually. As the saw is a very rare tool before the 
Renaissance, small saws found in archaeological contexts indicate bone-work, particu
larly combmaking. Another tool used by combmakers is the coarse-toothed float (norw. 
rasp). A few graves from Norwegian mountain areas contain a set of tools where a saw 
and float are found with knives and a small triangular scraper. These graves are inter
preted as the graves of reindeer hunters and combmakers. 

Finally, combmaking in Viking and Medieval market places and towns is discussed, 
and theories set forward by A. Christophersen are debated. According to this author, 
the first scanty remains of bone-work in Medieval towns, especially Lund, indcate a sta
ge where combmaking was practiced by the inhabitants solely to meet their own needs 
and reflects an economic system predominantly bases on self-supply of necessary pro
ducts. The present author disagrees, as combmaking is not a craft likely to be practiced 
by everyone. 

Finally, a few other tools are discussed, such as the drills used to make dot- and circle 
ornamentation and the «hand wise» used to hold the pieces of bone or ander. 

The author stresses the possibilities of using recent combmaking analogously for ret
rospective studies, but points out one important difference; the change from bone and 
ander to cow and sheephorn as raw materials. It is tentatively suggested that this 
change took place in the 15th Century, but more research is needed. 
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Margret Hermannsd6ttir 

Merovingertida bosattning på Island 

Ett gårdskomplex från merovingertid och vikingatid i Herj6lfSdalur i 
Vestmannaeyjar-arkipelagen, Island 

Enligt vedertagen historiesyn anses Islands landnam ha agt rum under 870-talet, nar
mare bestamt 874 AD. Forutom årtalsbelagg i fslendingab6k och Landnamab6k så har 
landnamsdateringen blivit bestyrkt genom olika komparativa studier av såval innehåll 
som text i flera bevarade skriftliga belagg av medeltida ursprung (jfr. fslenzk fornrit I 
1968: XXIX ff, 4 f och 41 ff). Landnamet som skildras i fslendingab6k och Landnama
b6k anses dominerat av norront ursprung. Av någon anledning har dessa skildringar le
gat den akademiska traditionen narmast hjartat, trots att det aven finns belagg i namn
da skrifter over en tidigare bosattning på Island, vilket också framgår av betydligt aldre 
skrifter forfattade av Beda och Dicuili på 700- respektive 800-talet. 

Periodvis mellan år 1971 och 1983 pågick arkeologiska undersokningar av ett gårds
komplex i Herj6lfsdalur på Heimaey i Vestmannaeyjar-arkipelagen utanfor Island (fig. 
1-3 ). Faltarbetsmojligheterna fordrojdes dock under flera år på grund av foljderna efter 
ett vulkanutbrott i området år 1973. Vid undersokningarna framgick relativt tidigt att 
olika resultat var objektivt sett oforenliga med den vedertagna dateringen av Islands 
liksom Vestmanneyjars tidiga bosattning (jfr. fslenzk fornrit I 1968:345,356), dvs. 
gårdskomplexets aldre bruksperiod gick betydligt langre tilbaka i tid an til 800-talets 
slut. 

Datering og kronologi 

Herj6lfsdalur-undersoknginarna har sin tyngdpunkt i de kronologiska studierna av 
gårdskomplexet, vilka omfattar såval absolut som releativ datering. Den absoluta date
ringen utgår ifrån 14C-dateringar medan den relativa dateringen bygger på iakttagelser 
av kulturlamningarnas deponeringsfoljd på den undersokta gårdsplatsen. 
I tabell l återges 14C-resultaten på trakolsrester från utgravningsområdet; dessa harror i 
regel ifrån eldstader. Innan trakolsresterna daterades blev de vedanatomiskt bestamda 
for att darigenom mojliggora et sarskiljande av islandska vedarter, bjork eller vide, ifrån 
utlandska, dvs. drivved eller importerad ved. U-2529 och U-2533 genomgick dock ej en 
vedanatomisk analys, medan de resterande proven bestod av inhemsk bjork. U-2532 
harror ifrån en sekundar aktivitet i anknytning till anlaggning Il. 

Dateringarna U-2660 och U-4402 får har representera det undersokta gårdskom
plexets aldsta och yngsta fas. Om vi ser till avvikelserna enligt kalibreringskurvorna i ta-
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Heimaey 
20"15' V.l. 

o 2km 

63"25' 

Fig. 1. Heimaey, Vestmannaeyjar, Island (jfr. M. Hallsd6ttir 1984: 49 och P. Einarsson 1974). 
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I hall 
Il hall/ långhus 
Ill eldhus 
IV fjøs/ kostall 
V hall 
VI evt. bevaringsplats for hofoder (?) 
VII matberedningshus 
VIII stall och bostad under samma tak 
IX byggnadsrester 
X inhagnad ~ 5m 

XI stall for mindre boskap 

Fig. 2. Planritning av utgravningsområdet i Herj6lfsdalur (utgr yta > 1100 m 2). 
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Fig. 3. Foto taget oster om utgravningsområdet i herj6lfsdalur (S. ]6nasson 81-09-11). 
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bell l, så kan den undersokta bosattningens aldsta fas i Herj6lfsdalur ha gått tillbaka 
till 500-talets slut, under det att den utan tvekan hort till 600-talet. Bosattningens 
yngsta skede tillhor sannolikt 900-talet, men fortsatter aven in på 1000-talet. 

Lab.nr (14C-alder før 1950 MASCA-kalibrert Stuiver-kalibrert Stuiver-kalibrert 
(BP) (AD) ± lo (AD) ± 2a (AD) 

U-2529 1260 ± 60 720 ± 80 670- 850 645- 935 
U-2531 1060 ± 65 915 ± 85 895-1020 780-1150 
U-2532 550 ± 60 1365 ± 45 1305-1425 1290-1445 
U-2533 1240 ± 60 735 ± 85 680- 870 655- 975 
U-2660 1390 ± 60 595 ± 55 600- 670 545- 770 
U-2661 1340 ± 60 630 ± 60 645- 765 585- 845 
U-2662 1240 ± 50 735 ± 85 685- 860 665- 935 
U-2663 1300 ± 60 685 ± 75 655- 775 640- 870 
U-4402 1035 ± 65 940 ± 80 905-1025 785-1155 

Tabell l. 14C-dateringar ifrån Herj6lfsdalur. Halveringstiden (TY2) ar 5570 år. 
U= Uppsala Universitet. Kalibrer utf av SG/85-NTH. 

Den relativa eller in bordes dateringen bygger på iakttagelser av kulturlamningarnas de
poneringsfoljd i Herj6lfsdalur. Med utgångspunkt från vertikala respektive horisontella 
iakttagelser foredrar jag att tala om deponeringskronologi. I deponeringskronologin så 
skiljer jag mellan vertikala eller horisontella deponeringssekvenser. 

Utifrån de iakttagelser och tolkningar som gjorts i Herj6lfsdalur så kan man se de oli
ka jordlagrens (inklusive kulturlagrets) ackumulations- eller deponeringstakt fore, un
der och efter at gården varit i bruk. 

I. Aldre anlaggningar 

Anlaggningsnr: 
1 
A: I 
A: Ill 
A: IX 
dartill ko mer 
sann o likt 
A: VIII 
A: XI -c> 

Il. Yngre anlaggningar 

Anlaggningsnr: 
1 

A: Ill 
A: IV 
A:VI -c> 

Vaggfundament A: VII 

0-10 cm 

Kulturlagrets 
deponering i cm 

A: X 

Vaggfundament 
1' 

10-50 cm 

Kulturlagrets 
deponering i cm 

Tabell 2. Kulturlagrets deponeringstjocklek under anlå'ggningarnas vaggfundament utnyttjas 
har for att indela anlaggningarna i två åldersgrupper, dvs i en aldre och en yngre grupp. 
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I Tabell 2 finns exempel på en kronologisk indelning utifrån vertikala iakttagelser av 
kulturlagrets deponeringstakt under anlåggningarnas våggfundament. Anlåggningarna 
har indelats i en aldre och en yngre grupp beroende på kulturlagrets tjocklek eller acku
mulation under de olika våggfundamenten, dvs de aldre anlåggningarna har ett 0-10 
cm tjockt kulturlager medan de yngre anlåggningarna har ett 10-50 cm tjockt kulturla
ger under respektives våggfundament. 
Overlappningar anlåggningarna emellan framgick fråmst genom den horisontella de
poneringsdokumentationen. Overlappningarna kan sammanfattningsvis beskrivas en
ligt foljande: 

A: VIII overlappes av A: Il 
A: I overlappas av A: Il 

A: Il overlappas av A: Ill 
A: XI overlappas av A: V(-IV) 

Med utgångspunkt från overlappningarna kan man dela in de berorda anlåggningarna i 
en aldre och en yngre gru p p enligt tabell 3. 

I: Aldre anliiggningar 

A: VIII 
A: I 
A:II 
A: XI 

Il. Yngre anHiggningar 

A: Ill 
A: IV 
A: V 

Tabell 3: Anlåggningarnas inbordes overlappningar utnyttjas har for att kunna skilje mellan 
aldre och yngre anlåggningsgmpperingar. 

Innanfor undersokningsområdet i Herj6lfsdalur har minst två tefralager 
(tefra =vulkansk aska) belagts både vertikalt och horisontellt over stora delar av kultur
lagret. Dessa tefraforekomster har enligt fig. 4-6 bevarats intakta i kulturlagret och be
nåmns «Landnamstefra»/LAL (VIIa + b) resp «svart tefra»/SAS. Dessa tefratyper på
trå:ffades ofta i byggnadstorv i anlåggningsresterna vilket i regel innebar, att tefran fallit 
på eller i gråssvålen l torven inn an den skurits for byggnadsåndamål. I forekomster av 
denna typ kan endast antagas, at tefran år aldre an torven, dvs aldre ån torvens funkti
on som byggnadsmaterial. 

Under 1930- och 1940-talen utvecklades tefrokronologin som en vetenskap (se exvis 
Thorarinsson 1944 och 1972) och enligt de tefrokronologiska dateringarna har nåmnda 
«landnamstefra»ILAL (VIIa + b) antagits hårrora från ett utbrott från 900 AD (G. Lar
sen 1982). Den «svarta tefran»/ SAS anses hårrora ifrån ett utbrott som ågt rum någon 
gång mellan 900 och 936 AD (G. Larsen 1984). 

Anlåggningsresternas eller husgrundernas form kan inte anvåndas i dateringssyfte på 
grund av att samhållena under yngre jårnålder haft stratifierad social struktur. Som 
foljd hårav har den materiella statusen, månniskor eller gårdsenheter emellan, varit 
både o jamn och haft differentierade skillnader. 
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AnHi.ggningarnas in bordes ål der med utgångspunkt i deras forsta byggnadsfas visar, 
at anHi.ggning VIII (bostad och stall under samma tak) och hall I tilsammans med ett 
litet stall/XI byggts tidigare an 'hall Il och eldhuset/Ill, medan eldhuset ar yngre an 
hall Il. De resterande anlaggningarna (se fig. 2-3) tilsammans med eldhuset/Ill anses 
ha uppforts senare an de forstnamnda byggnadsresterna (jfr. tabell 2-3). 

Det ar mojligt att spåra flera konstruktionstekniker i torv och sten mellan de olika 
anlaggningsresterna, till och med i en och samma byggnad. Denna mångfald ar inte 
tidsangivande i sig utan jeg antar, at den framst beror på ekologiskt betingade faktorer 
i samspel med en omfattande traditionsbunden kunskap som ytterligare utvecklats vid 
behov. 

Betraffande foremålstypologin var losfynden ifrån Herj6lfsdalur oftast intetsagande 
ur dateringssynpunkt; fynden bestod bl.a. av husgerådsskarvor (karldelar) och sland
trissor i taljsten, brynen av ski:ffer, 2 smalta glasparlor, handkvarnsdelar tillhuggna i 
lavasten, urgropta stenar, vilka tjanat som enkla tranlampor, och 2-3 stensanken. 

Metallfynden utgjorde i regel svårdefinierbara kraftigt forrostade jarnbitar och jarn
slagg. Via rontgenbilder och konservering kan faststallas at vissa jarnbitar exvis har for
men av kniv, spik eller mojliga beslagsdelar men korrosionen hin drar i regel alle moj
ligheter til typologisk jamforelse. Et jarnfynd syns dock vara del av ett nålhus av en 
eventuellt vikingatida typ. 

Darutover påtra:ffades en «simpel ringnål» i brons (jfr. Petersen 1928:192 ff), mojlig
tvis av iriskt ursprung, samt ett nålhus i brons. Enligt typologiska jamforelsemojlighe
ter kan bronsartefakterna antas vara av vikingatida typ, men deras fyndkontext, liksom 
nålhusets i jarn, visar att de hamnat på fyndplatsen relativt sent eller mot slutet av går
dens kanda bruksperiod, dvs. 900- eller 1000-talet. 

Ekonomin 
Basnaringen på Herj6lfsdalur-gården har varit boskapsskotsel, vilket kan påvisas av vis
sa konstruktionsresters funktioner tillsammans med osteologiska bestammelser och 
pollenanalytiska resultat (Hallsd6ttir 1984). Aven korn (bygg) har i någon mån odlats 
at doma av makrofossiler (analys av K. Griffin i Oslo) och vissa artefaktfund. Mojlighe
ter till fiske och sjofågelfångst ar rika i området och dessa har också tydligen ytnyttjats. 

Smidesslagg och jarnbitar visar att jarnsmide forsiggått på gården. Dartill kommer 
en skarva av degelgods med en yttre glasad yta, vars sammansattning kan tyda på att 
man stopt foremål i brons i Herj6lfsdalur (analys av B. Hulthen i Lund). 

Angående jarnsmidet har jarnutvinningen antingen agt rum på Islands fastland eller 
at man fått byta eller handla till sig smidesjarn darifrån, eftersom Vestmannaeyjar sak
nat ved (forutom tillfallig drivved) till en så energikravande procedur som jarnutvin
ning. 
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O ~m 

~ "l :mdnamstefra" /LAL 

[O]] "svart tefra"/SAS 

Fig. 4. Den horisontalellt (planmiissigt) belagda utbredningen av «iandsnamstefra» och «svart te
fra» innanfor utgravningsområdet i Herj6lfSdalur. 
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Fig 5. 

erosionslager 

torvlager med "svart tefra"/SAS 

te fra 

te fra 

te fra 

Fig. 5. «Landnamstefra» ILAL vertikalt belagd i kulturlageret i anlaggningl A: VI. 

Fig 6. A:III ~ 

VAGG 

te fra 

te fra 

Fig. 6. «Svart tefra»ISAS (samt «landnamstefra»ILAL) vertikalt belagd i kulturlageret, mellan 
anlaggningl A:III och A:I. 
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Externe kontakter 
De fyndkategorier som tyder på externa kontakter for Herj6lfsdalur-bosattningens del 
ar av flera slag. Bland dessa kan namnas mycket små avslag av flinta, vilken anvants 
som eldslagningssten. Taljsten liksom flinta forekommer ej naturligt på Island. Med 
tanke på detta måste taljstensfynden ifrån Herj6lfsdalur ha importerats antingen som 
fardigprodukter eller som råmaterial. 

Brynesfynden, åtta till antalet, består av morkgrå mycket finkornig kvarts-musko
vit-skiffer och råmaterialet harror eventuellt ifrån vastra delen av Sydnorge ( analys av 
H. Askvik i Bergen). 

Råmaterialet i bronsfynden har sakert importerats, men som tidigare namnts ar det 
inte uteslutet, att man stopt foremål i brons på gården i Herj6lfsdalur. De två smalta 
glasparlorna får antagas vara importerade. 

De fyndkategorier som har uppraknats kan an så lange inte ursprungsmassigt lokali
seras med någon storre sakerhet, men de utgor dock sakra bevis på regelbundna externa 
kontakter som Herj6lfsdalurborna haft med omvarlden. 

Man kan antaga att taljstenen ursprungligen kommer ifrån Norge liksom brynstens
materialet gor. 

Med tanke på de forstnamnda fyndkategorierna så finns de i regel over stora delar av 
Europa under jarnålderns senare del liksom dess slut. 

Det allmanna intrycket av gårdskomplexet i Herj6lfsdalur, in te minst med tanke på 
byggnadstraditionerna, tyder åt sydvastra Norge. Darav kan kontakter inte uteslutas 
aven med andra geografiskt naraliggande områden som Faroarna och de skotska oarna 
eller till och med Irland. 

Avslutning 
De arkeologiska undersokningarna av gårdkomplexet i Herj6lfsdalur har visat, att går
dens bruksperiod med sakerhet går tillbaka till merovingertidens borjan. I samband 
med detta kan omnamnas att några fynd (två bronsartefakter och nålhus i jarn), vilka 
enligt typologin anses vara vikingatida, hor enligt fyndkontext samt undersøkningarnas 
relativa kronologi till bosattningens senaste skede eller slut, dvs 900- eller 1000-talet. 

Med stod i undersokningarnas relativa liksom absoluta kronologi kan harigenom da
teringen av «landnamstefran» foras betydligt tillbake i tid, vilket innebar att stora delar 
av Islands fastland bor ha varit bebodda nar denne tefra fallit (jfr. Larsen 1984: 1f), 
dvs. på 600-/700-talet enligt den herj6lfsdalska kronologin. 

Dessa dateringar visar också at Island har haft två kolonisationsfaser, varav den aldre 
fasen forst påvisats genom de namnda arkeologiska undersokningarna i Herj6lfsdalur. 
Som bekant agde den yngre vedertagna och i skrift belagda kolonisationen rum i slutet 
av 800-talet och i borjan på 900-talet, medan den aldre arkeologiskt belagda kolonisati
onen agde rum på 600-talet. 

Avslutningsvis vill jag tacka Gunborg O. Janzon for språkgranskning av denne artikel. 
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Summary 

A Merovingian Period Settlement of Iceland 

The dating of the early settlement of Iceland is traditionally reckoned from 874 A.D. 
onwards. 

Periodically between 1971 and 1983 archaeological investigations were carried out in 
Herj6lfsdalur in the Westman Iselands in Iceland. Allready at an early stage, investiga
tions produced evidence indicating that the rural settlement in qustion was established 
long before the end of the 9th Century. 

The strength of these investigations lies in the chronological studies of the cultural 
remains of Herj6lfsdalur. The absolute chronology is based om radiocarbon datings, 
while the relative chronology is based on observations made of the accumulated depo
sits of earth- and culturallayers (i.a. «deponeringskronologi») 

The settlement at Herj6lfsdalur was predominantly Norse, although there is eviden
ce of pariodic contact with Ireland and probably also with the Scottish Isles. This sett
lement started for certain at the beginning of the Merovingian period and lasted thro
ughout the Viking Age. 

The chronology and dating from Herj6lfsdalur show that two phases of colonization 
took place in Iceland during the Late Iron Age; det later «traditional» o ne at the end of 
the 9th Century, and an earlier one beginning in the 7th Century. 
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Erling Johansen 

Billedveven fra Haugen - en arkeologisk 
åpenbaring i farger 

Landskap, skip og mennesker på Rolvsøy i vikingtiden. 

Lykkelige Rolvsøy! Lykkelige Rostad! Ja dra til Rostad på Rolvsøy og se selv. Her hvor 
øyet ennå har fri sikt til jord og vann og gammelt ploggangsland. Sjelden fornemmer 
du historien sterkere, sjelden ser du sporene etter svunne slekter klarere. I forgrunnen 
åkerbakken, dypere nede den blanke Visterflo og aller bakerst de blå åsene bortenfor 
Raet. Bondeland og vikingstrender, Tuneskipets havn og haugsete. Og dertil Rostad
skipet og Vallebåten, tre skip fra vikingtid ved samme elvebredd. Lykkelige Rolvsøy
Rolvsøy i Østfold. 

Det står i sannhet en historietung dåm av dette bildet. Den erobrer deg så snart du 
vender blikket utover. Allerede synet av gårsdagens menneskeverk vekker denne følel
sen, men tankene stanser så visst ikke med det, for her er enda mer å feste øyet på: 
bronsealderrøyser ved Visterflo, jernalderhauger borte i utmarka og kanskje «ser» du 
også de mektige skipsgravene som tidligere prydet landskapet. -Jord og vann og gamle 
fornminner i trygg forening. 

Det er som å-være i en eventyrverden. Vi forstår at dager og år er gått, men likevel
vi må nøye oss med å si med eventyret «det var en gang». Så nær og enda så fjern er his-
1torien sett fra Rostad. Skjønt den er nok eldre enn som så, her har bodd folk i to tusen 
'år og vel så det, bønder som trolig har levd som bønder flest. Noe mer kan vi ikke si, 
for de små gårdsgravfeltene de har etterlatt seg har aldri fristet noen arkeolog, og vi vet 
derfor ikke så mye om bondens liv og gods som vi skulle ønske. De har derimot egget 
mang en «skattegraver», men om de har fått noen kostelige funn på spaden er forlengst 
glemt. Det får være med dette som det vil, gravfeltene viser likevel vei til bondens gård 
og tun. Det kan vi si så sikkert som vi gjør fordi gården og gårdens gravplass nesten all
tid lå i øyesyn med hverandre. Slik ligger de iallfall nå og utvilsomt tidligere også. Man 
behøver bare se hva som finnes av naturgitte gårdstomter, så øyner man sammenhen
gen. Med andre ord: gårdene ligger på sin gamle plass i dag som i oldtiden. Og det er 
ikke så merkelig, for den som så seg om etter en god boplass, visste godt hvor han skul
le lete. Tørre bakker og faste svaberg lokket mannen da som nå. 

Dette har satt mange spor etter seg på Rolvsøy. Du kan gå fra gård til. gård langsmed 
Visterflo - fra Rostad og helt ned til selve Glomma: Rostad, Holme, Rekustad, Valle 
og Nes. På sand og fjell ligger de, og gamle navn har de alle som en . Det sier også sitt 
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om alderen på bosetningen. Jo det er nok som jeg alt har sagt, det må ha sittet folk på 
disse gårdene langt, langt bakover i tiden. 

Alle som er lokalkjente innvender kanskje at jeg gikk forbi Haugen. Det gjorde jeg 
fordi den er yngre enn de andre. Haugen har navn etter den veldige gravhaugen som 
gjemte Tuneskipet. Men Tuneskipet er som nevnt bare ett av de tre vikingskipene som 
er funnet på Rolvsøy - om enn det eneste som er blitt bevart. Tre skip fra nær sagt 
samme elvebakke, alene det er nok til å sette Rolvsøy i en arkeologisk særstilling. Like
vel har det trolig forekommet enda flere storhauger i dette området. Det går i hvert fall 
slike ord om «Revjehaugen» og man snakker også om «Langhaugen». Den første vet vi 
var en gravhaug, og ettersom det finnes flere gjeve langhauger på gravfeltene i nabola
get, går kanskje også «Langhaugen» tilbake på et gravminne. Det er nemlig forsvunnet 
flere storhauger her uten å etterlate seg navn. Ikke bare Rostadskipshaugen eller båt
graven fra Valle, men også en annen vikingtids grav. Jeg tenker på den berømmelige 
jordgraven som lå nedenfor Tuneskipshaugen. Berømmet for sitt innhold, begrått for 
sitt triste endeligt. 

Lykkelige Rolvsøy, sa jeg nettopp, denne gang må jeg si ulykkelige Rolvsøy, for elve
bakkene ved Visterflo er sannelig også blitt rammet av arkeologiske vanhell. Ikke nok 
med at Rostadskipet og Vallebåten gikk tapt og at Tunenavnet til Rolvsøyfolks grem
melse er blitt hengende ved skipet fra Haugen fordi Rolvsøy den gang hørte til Tune, 
men hva verre er - også den nyssnevnte nabograven til Tuneskipshaugen ble ødelagt og 
fjernet. 

Da man satte spaden i den, dukket det opp et tømmerkammer som viste seg å inne
holde en mengde kostelig gravgods fra vikingtiden, deriblant en hel del tøy og tøypynt 
som var laget av «gulltråder». 

Det var i 1864, og da de antikvariske myndigheter i hovedstaden fikk bud om fun
net, syntes de øyensynlig at det lød for fantasifullt, for de svarte bare at det neppe had
de noen interesse, og dermed ble mesteparten kastet for vær og vind. Først tre år senere 
-da man kom for å frilegge Tuneskipet- ble man klar over hva som var skjedd. Bon
dens skap og gjemmer ble åpnet, og de få funnene som ennå var i behold ble tatt med 
til Oldsaksamlingen, bl.a. en liten uanselig bit av en billedvev, 16 cm x 12 cm. 

Vi spør uvilkårlig som professor A.W. Brøgger før oss («Rolvsøyætten», Bergens Mu
seums Aarbok 1920-21), hvor er- eller hva er- bakgrunnen for alle disse rike viking
tidsfunnene. Har de lokal tilknytning eller fører de oss andre steder hen? Brøgger trod
de mest på den sistnevnte muligheten, for Rolvsøy var i hans øyne nokså anonym i ar
keologisk henseende. De mange gårdsgravfeltene som senere er blitt kjent, viser imid
lertid at bosetningen på denne del av øya var tettere og fastere enn man visste, så fun
nene kan - hvor enestående de enn er - likevel ha lokal forankring. Og uansett hva år
saken nå engang var, det er noe som skjer på det sosiale plan på Rolvsøy i vikingtiden. 
Nå er det ikke vanlige bønder vi møter ved Visterflo, men storfolk- hjemlig eller frem
mede- som har hatt råd til, og tilsynelatende også glede av, å gi sine døde så mye kost
bart gravgods som noen den gang formådde. Man våger nesten å sammenligne med de 
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berømmelige skipsfunnene over i Vestfold, noe mindre duger ikke. Det gir utsikten fra 
Rostad den glans den fortjener! 

Så langt om landskapet og bosetningen nordøst på Rolvsøy. Nå er vi rede til å gå vi
dere for å se på vårt hovedtema. 

* 

Bankfusjoner kan føre mye nytt med seg- endog på arkeologiens område. I dette til
felle til at det vesle vevfragmentet fra gravkammeret på Haugen plutselig ble en aktuell 
bankgave. Det ble malt som akvarell i forstørret målestokk, samtidig som man foretok 
en helt ny undersøkelse av veven. 

Da bøndene fant fragmentet, hadde det fremdeles noe av sin gamle fargeprakt i be
hold - det var derfor de tok vare på den vesle ulla p pen. Men det er gått med den som 
så mye annet. Etter drøye hundre år i museumsskuffen har den etter hvert mistet sin 
gamle glans. Ved hjelp av forsiktige fingre, mikroskop og tålmodig arbeide har det li
kevel lykkes å rekonstruere ikke bare bildene, men også fargene. Og overraskende nok 
mange farver. En arkeologisk åpenbaring i rødt og gult, grønt og blått og hvitt! 

Figurgrunnlaget i rekonstruksjonen går tilbake på Sofie Kra:ffts tegning fra 1921, 
supplert og justert av Oldsaksamlingens nåværende tegnerske Tone Strenger, som også 
har forestått det møysommelige arbeidet med å finne de opprinnelige fargene. Ak
varellen som ligger til grunn for fargeplansjen er helt og holdent hennes verk. Trykk
fargene makter imidlertid ikke å yde bildet full rettferdighet. Akvarellen som er nesten 
dobbelt så stor som plansjen, henger i Sparebanken Fredrikstads lokaler på Greåker. Se 
på den om du farer forbi, den er sannelig verd et besøk. 

Jeg vet ikke hva veversken ville ha sagt om forstørrelsen av revlen, men den forsterker 
i hvert fall min beundring over at hun har maktet å flette inn så mange detaljer i det 
ørlille formatet til originalen. Så hun får ha oss tilgitt, vi gjorde det fordi vi ønsket å se 
nærmere på hva hun vil fortelle oss- og hvordan hun har arbeidet med hånd og tråd. 
De fleste som betrakter revlen tenker vel straks som jeg med en litt bitter undertone: 
hvorfor skulle nå akkurat skipsbildet bli revet i stykker - vi skulle så gjerne sett hele 
skroget, for hvor finner man vel ellers et fargebilde fra vikingtiden av et norsk viking
skip? Akk- svaret må bli at vi får være takknemlige for det som er levnet oss, det er jo 
arkeologens lodd å arbeide med fragmenter. Det egger til gjengjeld fantasien og reiser 
nye spørsmål. Så også her. F.eks. dette: hvor lang kan revlen ha vært? Ingen vet. Om 
høyden kan vi derimot si noe mer, dersom den geometriske borden har ligget nær 
revlekanten. Med tanke på den stramme komposisjonen har veversken rimeligvis lagt 
inn en lignende bord også over den øvre menneskeraden, og i så fall må revlen ha vært 
bortimot 20 cm høy. Vi har kalt den Haugenrevlen etter funnstedet som skikken er, 
skjønt det var nok Rostad som rådde grunnen i vikingtiden. 

Som fargeplansjen viser, er bildene laget med forskjellig teknikk. Alt som kan sies 
om garn og farging og veverskens ferdigheter, lar vi imidlertid ligge. Det som interes
serer oss i denne sammenheng, er hva bildene forestiller - hva de forteller. 
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Hovedinnholdet er klart nok: vi ser et skip, to rekker med mennesker pluss en bord 
med geometrisk mønster, et hakekors og noen flettede bånd av ukjent betydning. 
Menneskene står vendt mot skipet. Først to staselige kvinner i sid kjole og kappe, begge 
med hårflette eller «hestehale». Den nedre kvinnen bærer dessuten en skålformet (?) 
spenne på brystet. Bak kvinnene ser vi to, respektive tre mannsskikkelser. De har trang 
langbrok og kappe med lange fliker. Flikene henger litt sidevridd i forhold til kroppen, 
sannsynligvis for å fremheve dem, såpass frihet må en veverske ha. 

Det er så visst ikke den jevne bondens tøy vi ser. De rike fargene røper at det mer er 
tale om storfolk i stasklær. Vender vi oss mot Osebergrevlene - de som er publisert i 
farger - finner vi hovedsakelig bare røde figurer, men kanskje det også skjuler seg flere 
farger i Vestfoldvevene? En annen forskjell er at Osebergkvinnene har oppsatt hår, og 
at mennene bærer våpen. 

Etter hårfrisyren å dømme er det antagelig ugifte kvinner vi ser på Haugenrevlen. 
Mennene er våpenløse, de stikker endog armene innunder kappen. Man får liksom en 
følelse av at stedet er fredlyst. Er de kanskje med i en høytidelig prosesjon? Det kan se 
slik ut. De gir i hvert fall et langt mer alvorlig inntrykk enn de våpenglade krigerne fra 
Oseberg. 

Alle som så Haugenrevlen mens den ennå prydet veggen på Rostad, forsto sikkert 
hva veversken ville fortelle. I dag vet vi dessverre ikke hva hun hadde i tankene da hun 
satte seg til vevstolen. Det er en sørgelig erkjennelse, men den pirrer vår nysgjerrighet 
enda mer. Er det bilder fra livet på Rostad, eller går de tilbake på gamle myter og sagn 
som forlengst er glemt? Det er i hvert fall neppe kunst for kunstens skyld. 

Nei, det er utvilsomt noe hun ønsker å berette med veven. 

Første gang man ser bildene får man inntrykk av at de forestiller en velkomstscene på 
strandbredden, og slik er de også blir oppfattet tidligere. Kanskje en glad dag nede ved 
Visterflo da vikingskipet vendte hjem etter en lang seilas. Det er lett å forestille seg det
te. Skipet er jo der, likeledes menneskene som er kommet ned fra gården. Først kvin
nene, og deretter de unge menn som måtte være hjemme da skipet stakk til sjøs. Det 
har sikkert vært mange slike dager foran Tuneskipet, dager med barske ord og latter og 
vennlige velkomstord. Vikingtid! 

Men ser vi nøyere på bildet, er det likevel mye som mangler, for mye til at vår be
skrivelse kan være riktig. - Hvor er mannskapet, rorskarene ved årene og høvdingen i 
stavnen? Vi kan være viss på at de var der når Tuneskipet satte baugen i land på Ro
stadstranda. Og det er heller ingen glade bevegelser i velkomstflokken. Ingen hender 
som vinker, ingen forlokkende hilsner hos kvinnene. Alle er stille og tause og venter 
med armene skjult i kappen. Og hvem står vel slik når det kommer et vikingskip hjem 
fra fremmede kyster. Nei, svaret er gitt, dette er så visst ikke Tuneskipets hjemkomst, 
ikke noe annet skip heller. Det forteller veversken selv. Jeg tenker på plasseringen av si
deroret, som viser at det er akterenden på skipet vi ser. Og det fantes vel ikke en viking 
i dette land som ville sette akterskipet opp i stranda når folk så på. Vi øyner dessuten 
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en annen detalj som er like avslørende, den røper nemlig at skipet ikke er på sjøen i det 
hele tatt. For se - det står på bakkeruller, det står på land. 

Dette går også fram av noe som: veversken har utelatt. Fornbilder av skip til sjøs, skip 
som seiler eller blir rodd, har gjerne en bølgelinje eller to under kjølen. Man kan se på 
hvilke gamle bilder man vil, på de gotlandske billedsteinene eller på Bayeuxteppet, 
bølgene er der. Bayeuxteppet skjelner for sin del imellom båter til sjøs og båter på land 
nettopp ved bruk av bølgelinjer eller ei. På Haugenrevlen derimot finnes det ingen 
bølger å se. Alt dette gjør at vi må forlate den gamle tanke at skipet kommer inn fra 
sjøen - inn mot en flokk ventende mennesker. 

Tvert om, skipet er landsatt, og det vender fra menneskene. 
Hva skal vi tro? Er det bare fantasispill allikevel, en billedlek som veversken har mo

ret seg med? Nei det er det sikkert ikke. Det gjelder bare å finne den usynlige ledetrå
den hun slo inn i veven. Jeg nevnte nettopp at figurene kanskje illustrerer gamle sagn 
og myter, og det er naturligvis mulig, men det er likevel noe ved innholdet som får oss 
til å tenke på mer nærliggende forbilder. Vi har allerede gitt stikkordet: skipet står på 
ruller på land, det finnes ingen folk ombord- ingen synlige i hvert fall- og menneske
ne som betrakter skipet, står innhyllet i sitt tøy. Ingen viser glede, ingen av mennene 
har våpen. Kvinnene står først i flokken og bærer langt hår. Begge er omgitt av et par 
bølgeformede bånd som neppe bare har ornamenta! betydning, men hva de forestiller 
er vanskelig å forstå. Er det rankeverk med løv, er det røk? Slik kan vi sammenligne og 
fortsette å spørre, men når alt kommer til alt har båndene kanskje en langt dypere me
ning. Vi ser et eksempel på dette her ved kvinnene, hvor veversken har plassert det 
gamle lykketegnet hakekorset. Det er riktignok litt utdratt i formen, men tydelig nok. 

At dette - skipets stilling, menneskenes tett-innhyllede gledesløshet og de andre 
trekk jeg har pekt på, leder tanken hen på et bilde som etter hvert stiger klarere fram: 
det er et gravskip vi ser. Gravskipet og den sørgende flokken bak. Det er sorg men
neskene uttrykker. 

Skikken å sette skip i haug må ha vært velkjent på Rostad. Kanskje veversken selv har 
opplevd det. -Er det haugsettingen av Tuneskipet hun viser oss? 
Den som bare visste ... 
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Summary 

The Rolvsøy tapestry; a colourful revelation 

The colourful plate found in this article represents a piece of tapestry found at Rolvs
øy on the east side of the Oslofjord. The fragment was unearthed in 1964 by farmers at
tempting to remove a Viking Age barrow which lay only a hundred metres from the 
mound which concealed «The Tune Ship». The original colours had all but disappe
ared, but they have since been successfully reconstructed and appear here in a water
colour reproduction showing the figures at a bo ut double the original size. Fin ding the 
tapestry contained so man y colours came as quite a surprise, making o ur fragment 
something of an achaeological revelation - a revelation in red, yellow green, blue and 
white. 

The scene being portrayed is clear enough. We see part of a ship, two rows of stan
ding figures (five men and two women), as well as a border of geometric designs, a 
swastika and interlacing of unknown significance. At first glance, the picture seems to 
depict a welcoming party standing on the beach. This interpretation has often been 
suggested, but can hardly be correct. Where, we may ask, are the oarsmen, the ste
erman, and the chieftan at the head? Furthermore, the location of the side rudder in
dicates that our figures are facing the aft of the ship, not the bow, while the keel is still 
resting on timberstocks. 

No, this is not a ship at sea, but a ship standing on land. In other words, there is eve
ry indication that our ship is a burial ship, with our figures, the mourners, standing be
hind. Ship burials were well known at Rolvsøy, and the weaver of our tapestry may well 
have experienced such a ceremony herself. Who knows, she may even be depicting the 
burial of the Tune ship itself. 
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Erik Fridstrøm 

Vikingtidens treskjærere 

Treet som materiale for kunstnerisk utfoldelse er meget velegnet og har vært anvendt 
til dekorative formål siden mennesket lærte seg å bruke skjæreverktøy. Fordi treet er or
ganisk materiale, har det normalt liten bestandighet. Derfor er, også globalt, lite be
vart av treskjæring fra tiden før år 1000, sammenlignet med gjenstander av mer be
standige materialer som keramikk, sten og metaller. 

I Norge har vi i våre gravhauger fra vikingtid funn av utskårne gjenstander i tre som 
er ganske unike i verdenssammenheng. Osebergfunnet er i særklasse det rikeste og fi
neste. Med sin store mengde av treskjæring på skip og andre gjenstander har dette fun
net ypperlige studieobjekter for analyse av stil, design, teknikk og verktøy hos datidens 
treskjærere. Dengang som idag, var det stor forskjell på utøvernes dyktighet, hvilket ty
delig fremgår av de forskjellige arbeiders kvalitet. Ved et samlet studium av skjæring
ene er det endel fellestrekk som indikerer at det meste er utført på ett og samme verk
sted. Til tross for ulike stilretninger og kvalitetsmessig utførelse, kan man spore et slags 
«teamwork». Som eksempel kan nevnes at to eller tre treskjærere har arbeidet med sam
me gjenstand. Det er ikke samme person som har skåret både slededragene og de til
hørende sleder med karmer, meier og hjørnestolper. Alle treskjærere har, og har hatt, 
sine spesielle faglige karakteristika, så det er mulig å spore de forskjellige arbeider til
bake til sin opphavsmann. Det er sannsynlig at 6-8 treskjærere i lange tider har vært 
beskjeftiget med alle skjæringene i Osebergskipet. 

I kronologisk orden er skipet med utsmykning eldst. Skipets treskjærer har trolig del
tatt i selve skipskonstruksjonen. De fullkomne linjer og den monumentale reisning 
indikerer en kunstners medvirkning. Det samme talent kommer også til uttrykk i orna
mentenes proporsjoner i relasjon til skipets. 

Skjæringen på stevnene er skåret før fastmontering, men etterat delene er tilpasset 
skroget. Dette fremgår av manglende etterskjæring og sammenbinding av ornamentet i 
skjøtene etter montering. Bortsett fra «forglemmelsen» med sammenskjæringen er 
fremgangsmåten den samme som en treskjærer ville bruke i dag. 

Stilmessig er dyreornamentikken på skipet av gammel germansk opprinnelse. Moti
vet i mønsteret utvendig på baug og akterstavn består av kringlelignende stiliserte dy
refigurer, skåret i relieff på stevner og brander. Dybden, ca 12-15 mm, er kraftig i for
hold til relieffets overflate. Den plastiske utformingen består i at treskjæreren har for
met kringledyrene svakt runde og så flettet sammen dyrenes 8-tall-lignende kropper 
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Fig. 1. Billedskjærer Erik Fridstrøm med kopi av tinglen fra Osebergskipet. Foto: Eirik Irgens 
Johnsen. 
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med ben, haler, nakketopper og andre attributter. Det hører stilen til at fletningen er 
konsekvent gjennomført, over og under annenhver gang. En indre konturlinje på selve 
dyrekroppene lager en ramme for detaljeringen, og nettopp detaljene er det som skaper 
liv i ornamentet. Den temmelig svake plastiske utforming av dyrekroppene, som i seg 
selv gjøre lite av seg, er dekorert med såkalte rombesnitt, mursteinsmønster, tverrstri
per og rutemønster. Se fig. 2. Denne form for dekor gjør meget av seg, og er dertil lett 
å lage, især på Osebergskipets relativt grove ornamentikk, som skulle sees litt på av
stand. 

Til påtegning av ornamentet har kunstneren sannsynligvis brukt trekull, som vel var 
datidens «tømmermannsblyant». Dernest har han brukt knivspissen eller et annet spisst 
verktøy til å risse inn ornamentets profiler, og markere hva som skulle bunnes ned. 
Bunningen er gjort på tradisjonell måte, ved å hugge rett ned med treskjærerjern med 
forskjellig krumming, svarende til mønsterets profiler. Så ble overflødig tre skåret vekk, 
slik at relieffet steg frem over en glattest mulig bunn. Deretter kom den ovenfor be
skrevne utforming av relieffet og detaljeringen. 

Samme treskjærer har uten tvil også skåret tinglen og spaanen innvendig på stevne
ne. Her har han vist et annet talent. Det ligger nær å tro at han har komponert et bilde 
av Ginungagap, som vel tilsvarer vårt symbolske bilde av helvete. Han har her ikke vært 
så bundet av tradisjonell stil. Figurene har et helt annet utseende enn stevnenes og 
brandenes kringleformete dyr. De er tette og fyldige, og som vi ser en face, mer men
neskelignende. (Fig .l) 

Komposisjonen begynner innvendig på toppen av stammen som bærer slangehodet 
og viser disse vesenene som rutsjer nedover stammen og tinglen, mens de griper om 
hverandres ben og armer. Nederst sitter så en figur sentralt plassert. Denne figuren lig
ner de andre, men har ett særtrekk: Den har to horn i pannen - akkurat som våre da
gers djevel blir fremstilt billedlig. To av vesenene er med hodet først nådd ned til dje
velfiguren som har et godt tak rundt halsen på begge. 

Det er tydelig at kunstneren har villet noe mer enn et dekorativt ornament med det
te arbeid. Faglig sett er ikke skjæringen særlig god, så ambisjonene har nok vært større 
enn evnene. Figurene er nokså ensartet og detaljene består av avgrensede felter med lite 
varierte rombesnitt. Spaanen er derimot skåret med to vesener i vanlig kringledyrstil, 
dog med hoder en face som på ting len. 

Osebergvognen med sine rike utsmykninger kan muligens også godskrives skipets 
treskjærer. Karmen er skåret i norsk eketre som har en grov og nokså porøs struktur, lite 
egnet til fine smådetaljer. Umiddelbart virker ornamentene temmelig rotete og slurve
te, men ved nærmere studium fremkommer imidlertid interessante billedfremstilling
er. På fremgavlen sees en mann i kamp med ormer og andre krypdyr. Fortellingen om 
Gunnar fra Lidarende er jo nærliggende, men ifølge sagnet hadde han bakbundne hen
der og holdt krypdyrene i sjakk ved å spille på lyre med tærne. Det kan også være sag
net om Ragnar Lodbrok som endel år tidligere ble kastet i ormegården. Kanskje er det 
en påminnelse om hva som venter potensielle ugjerningsmenn. 
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Fig. 2. Forskjellige prøver på rombesnitt. 
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Skjæringen på bakgavlen viser en veritabel kamp mellom to grupper stiliserte dyre
figurer. Hundeliknende og katteliknende vesener kjemper innbitt mot hverandre. Mu
ligens er det kampen mellom det gode og det onde treskjæreren har ment å fremstille. 

På høyre langside sees også en interessant billedfremstilling som trolig forteller en 
hendelse fra samtiden. Den viser to mannsfigurer og en kvinnefigur i en dramatisk si
tuasjon. En mann kommer ridende og blir møtt av en annen mann med løftet sverd, 
mens en kvinneskikkelse holder fast hånden med sverdet for å hindre hugget. 

Sammen med mannshodene på bukkene som bærer karmen er nok figurfremstilling
en ment å være tilnærmet naturalistisk. Selv om bildet er dramatisk er figurene naivt 
skåret, og treskjærerens kunnskaper om anatomi har etter alt å dømme, vært meget 
mangelfulle. 

To andre treskjærere peker seg ut som suverene mestre i sitt håndverk. Gjenstandene 
fra deres hånd er utført med en frapperende sikkerhet og dyktighet som ikke står til
bake for senere generasjoners mestre. Disse to kalles Akademikeren og Barokkmester
en. Førstnevnte synes å være eldst, og til hans arbeider kan med sikkerhet føres «Den 
akademiske dyrehodestolpen» og det av slededragene som er i yngre vendelstil. 

Den akademiske dyrehodestolpen er uten tvil Osebergfunnets mest fullendte kunst
verk. Navnet har den nok fått for sin fornemme akademiske form, den stolte reisning, 
kraftig modellert med fine proporsjoner. Det sikkert komponerte ornamentet som 
omkranser hele dyrehodet består av fire stiliserte fugler i kraftig relieff. Ornamentet 
har, som i yngre vendelstil forøvrig, et forholdsvis flatt formet fletningsmønster. Det er 
i den elegante komposisjon og den usedvanlig rike detaljeringen, som nærmest må ka
rakteriseres som miniatyrarbeid, Akademikeren viser sin klasse, se fig. 3. 

Spekulasjonene om at han også var gullsmed er ikke urealistiske. Hans slededrag har 
samme fullkommenhet, både funksjonelt og dekorativt. 

Barokkmesteren er den annen av treskjærerne som må fremheves. Han synes å ha 
vært den yngste av samtlige. Den overdådige barokke stil har hos ham fått den mest 
utrerte utforming. Han har vært mester for fire av de fineste og rikeste gjenstander i 
Osebergfunnet, nemlig de to barokke dyrehodestolper og to barokke slededrag. På 
hans tid har treskjærerne forlengst forlatt vendelstilen med det kraftige relieff og 
strenge og bundne stil preg. 

Hos Barokkmesteren er dybden på skjæringene enda kraftigere og gir seg utslag i 
svulstige plastiske ornamenter. Formene er overdådige og dyrefigurene er formet med 
en usedvanlig frodig fantasi og formsans. Et nytt element i denne stilen er at ornamen
tene er utført i to plan. Et underliggende relieff i form av sammenhengende sirkler el
ler elipser danner et symmetrisk gjentagelsesmønster. Disse medaljongene er deretter 
bundet sammen av utenpåliggende dyrefigurer i alle mulige forvridde stillinger. Mens 
Akademikeren brukte fuglen som motiv, har Barokkmesteren, mest sannsynlig, hatt 
katten som sitt forbilde. Detaljeringen i ornamentets overflate har stort sett samme 
rombesnitt og rutemønster som før. Den faglige utførelse er likeledes av aller beste 
kvalitet uansett hvilken målestokk man legger til grunn. 
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Fig. 3. Utsnitt av den akademiske dyrehodestolpen. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 
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Osebergfunnets stassleder er skåret av 4-5 treskjærere av forskjellig legning og dyk
tighet. Stilmessig er de fra forskjellige epoker i vikingtid. Vendelstilen er representert 
sammen med ymse overgangsfor.mer til den nyere karolingiske stil. Passer og linjal er 
brukt i noen grad til konstruksjon og tegning av ornamenter som får geometriske for
mer med innflettede fantasifugler og firfotede kring l ed yr med karolingisk stilpreg. Selv 
om mange av figurene og ornamentene har høy faglig standard, kan ingen av disse 
gjenstander måle seg med Akademikerens og Barokkmesterens suverene arbeider. 

Hvordan har så muligheter og arbeidsforhold artet seg for vikingtidens treskjærere? 
Dagens Vestfold har sannsynligvis i vikingtiden vært et sentrum for kunstnerisk ut
foldelse og kultur generelt, og for treskjæring spesielt. Hvor velstand råder er også be
hovet for luksus i form av bl. a. dekor økende. Således har nok mulighetene i høy grad 
vært tilstede. Det har sikkert også virket inspirerende på miljøet at Osebergfunnets 
fremragende treskjærere har vært læremestere og forbilder. Treskjæring har tydeligvis 
vært en populær fritidsbeskjeftigelse. Et synlig bevis er ornamentene med båndfletting 
som er skåret under kjeipene på Gogstadskipets småbåter. Antagelig et utslag av rorka
renes kunstneriske utfoldelse i fritiden. 

Om mulighetene har vært til stede har nok arbeidsforholdene sett med våre øyne 
vært primitive. Dagslyset var eneste brukbare lyskilde. For å kunne skjære måtte ar
beidet fortrinnsvis foregå ute og i sommerhalvåret. Med de bittesmå detaljene i dyre
hodestolpene for øye, må de ha hatt usedvanlig godt syn (se fig. 3). Noen form for bril
ler eller forstørrelsesglass var ikke oppfunnet. De kan ha benyttet seg av et gammelt 
knep som muligens var kjent allerede på den tid: Med en rund plate med et lite hull i 
midten foran øyet som en monokkel, kan man fokusere begrensede deler av ornamen
tet, og derved lettere se og skjære de små detaljene. 

Et gammelt ordtak som fremdeles har gyldighet var nok en realitet også dengang: 
«Godt verktøy er halve arbeidet!» Dessverre er det smått bevendt med funn av tre
skjærerverktøy fra vikingtid. De rustne og tildels fragmentariske eksemplarer som fin
nes er utilstrekkelige for å danne seg noe bilde av form og utvalg. Ved å studere de for
skjellige arbeider kan man imidlertid i stor grad finne ut hvilken form jernene og kni
vene har hatt. 

Ser man på det fremragende fagarbeid som treskjærerne har utført, er det vel tem
melig sikkert at også andre håndverkere har vært like dyktige i sitt fag. Ikke minst sme
dene hadde en storhetstid med alle sine gjøremål. De kunne lage godt stål til økser, 
sverd, kniver, og sikkert også treskjærerjern. Treskjæreren har selv bidratt til formingen 
av profiler og størrelser, og selv skjeftet, slipt og brynet jernene skarpe. Jernene har nok 
ikke vært like elegant formet som våre dagers treskjærerverktøy (se fig. 4), men har ty
deligvis vært meget gode og effektive. Det som teller er tross alt profilen og eggen og 
ikke minst personen som bruker verktøyet. 

Våre dagers viktigste treskjærerjern har de imidlertid ikke hatt, nemlig geisussen 
med V-formet profil. Geisuss er en fornorsking av det tyske ordet «geistfuss» (åndefot). 
Istedenfor å skjære et V-formet snitt i ett tak måtte de dengang skjære med er rett jern 
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Fig. 4. Lite utvalg av moderne treskjærerverktøy. Foto: Eirik Irgens Johnsen. 

eller en kniv på skrå ned fra begge sider, hvilket sier seg selv er vanskeligere og meget 
mer tidkrevende. 

Fastspenningen av emnet har vel også vært litt problematisk. Skrustikken med gjen
ger var ikke oppfunnet, så de måtte kile emnet fast til bord eller benk på en eller annen 
måte. 

Fremgangsmåte og teknikk for treskjærerne i vikingtid er i store trekk den samme 
som i dag. De hadde imidlertid ikke våre tekniske hjelpemidler, og arbeidet har derfor 
vært tyngre og langsommere. Idag tar treskjæreren ut tørt materiale i riktig tresort fra 
lager, og sager emnet til i grove trekk på båndsagen. Treskjæreren i vikingtid måtte 
danne seg et bilde i hodet av sin gjenstand, finne et brukbart emne og grovforme dette 
med øks og skavkniv (skjøve). Etterat hovedformen var forarbeidet og glattpusset, har 
han komponert ornamentet. Det var som regel av meget stor vanskelighetsgrad og skå
ret med imponerende dyktighet. 

Foruten gjenstandene fra Oseberg- og Gogstadfunnet finnes nesten ikke noe bevart 
treskjæring fra vikingtiden. 

Tradisjonene har imidlertid levet videre i kristen tid i de rike dekorasjoner i våre uni
ke stavkirker. Selv om skjæringene på mange av stavkirkene er av høy faglig standard, 
kan de imidlertid ikke måle seg med Osebergtreskjærernes arbeider hverken stilmessig 
eller teknisk. 

Vikingtidens dyre- og flettverksornamentikk har også hatt betydning for senere stil
retninger i Norge. Gerhard Munthe brukte stilen som basis for sin norske dragestil i 
slutten av forrige århundre. 

Vår eminente arkitekt Henrik Bull var også tydelig inspirert av dragestilen i sine or
namenter på bygninger og interiører i sin norske Jugendstil omkring århundreskiftet. 
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Siri Myrvoll 

Skien og Telemark - naturressurser, produkter 
og kontakter i sen vikingtid og tidlig middelalder 

l. Innledning. 
Telemark strekker seg fra Norges sydøst-kyst opp til høyfjellet på Hardangervidda, og 
består av flere dalfører adskilt av høye fjell. Dagens fylke utgjør ikke i seg selv noen na
turlig enhet, men elver og innsjøer forbinder dalene innbyrdes, et internt kommuni
kasjonsstystem som deler Telemark inn i tre «kontaktområder»: Øst-Telemarksvass
draget med Tinnsjøbygdene, Gransherad og Sauherad; Vest-Telemarksvassdraget med 
de to grenene Bandak- Kviteseid og Seljord- Bø, to kontaktområder med felles møte
punkt i Norsjø og dermed direkte forbindelse over Skiensfjorden til kysten. Det tredje 
området Fyresdal - Nissedal, har via elvenettet forbindelse sydover til Øst-Agder. Fyl
kets nordvestre «hjørne», Vinje og Rauland, er rene fjellområder med tilknytning både 
til Øst- og Vest-Telemarksvassdraget, mens kystbygdene Bamble og Eidanger utgjør 
egne enheter (Fig. 1). 

I en tid da sjøen var viktigste «veiforbindelse», hadde med andre ord Telemarks kyst
bygder direkte kontakt med omverdenen via sine havner i Eidanger, Bamble og San
nidal. De indre deler av fylket har fått sine impulser utenfra enten over havner i Øst
Agder via vannveiene til Fyresdal/Nissedal, eller havner ved Skiensfjorden over Tele
marksvassdraget med Norsjø. En mulig kontaktvei er også opp Numedalslågen fra 
Vestfold, først og fremst av betydning for Tinnsjøbygdene. 

Jeg vil her konsentrere meg om det egentlige Telemarksvassdraget som knytter sam
men størstedelen av fylket. De sydvestlige bygdene orientert mot Øst-Agder vil følgelig 
ikke bli diskutert. 

De «nedre» delene av Telemarksvassdraget, bygdene rundt Norsjø med Solum, Gjer
pen, Drangedal, Siljan og kystbygdene var tidligere skilt ut som et eget område, Gren
land, i motsetning til Telemark. Mens Telemark hadde trange men skogrike daler og 
rene fjellområder, lå de beste jordbruksdistriktene i Grenland, og det er her man finner 
den eldste bosetningen, blant annet med gravfunn fra før-romersk og romersk jernal
der (Munch 1965 ). I Grenland, ved utløpet av Telemarksvassdraget mot kysten, ligger 
fylkets eldste by, Skien. Byen ligger ved to vann, Hjellevannet som danner avslutning
en på Telemarksvassdraget, og Bryggevannet, endepunktet for Skiensfjorden - eller 
Skienselva, den har et ganske svakt fall ut i Frierfjorden. De to vannene er i dag for
bundet med tre fosser, men disse var i forhistorisk tid neppe mer enn svake stryk eller 
strømmer, adskilt av øyer. 
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Fig. l. Telemark fylke med de viktigste vannveiene. 

2. Skien 
Ved nordenden av de to vannene vokste byen Skien frem - en klar handelsstrategisk 
beliggenhet- møteplass for ferdsel fra det indre av fylket med havn i Hjellevannet, og 
for tilreisende utenfra som kom opp fjorden og la seg til i havnen· ved Bryggevannet. 
Stedet med de to havnene har tidlig hatt betydning - på 1100-tallet hadde den mekti
ge Dagslekten sete på Bratsberg ved Skien, og nonneklosteret på Gimsøy mellom de to 
vannene ble grunnlagt av denne slekten på samme tid. I løpet av de følgende århund
redene viser kildene stedets posisjon som administrativt senter (Myrvoll1983) og i 1358 
fikk Skien byprivilegier som stadfestet borgernes rett til handel. 

Som middelalderby har Skien arkeologisk vært lite påaktet, men i 1978 og 1979 ble 
det anledning til to større undersøkelser. Resultatene av de to gravningene er redegjort 
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Fig. 2. Bebyggelse i laftet tømmer fra 1200-tallet. 

Fig. 3. Bygning IV, 11. århundre. 
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Fig. 4. Rester av flettverksbygning fra slutten av vikingtid. 

for annet sted (Myrvoll 1982 a&b, 1983 og 1984) og det skal derfor ikke tas med detal
jer om disse her. Utgravningene på Rådhusplassen i 1978 ga opplysninger om mid
delalderens havneområde, med sjøbod og utfyllinger fra 1300-tallet frem til våre dager 
(Myrvoll 1982 a). Utgravningene på Handelstorget i 1979 var en større undersøkelse av 
b~setningslag i nærheten av det sted middelalderkirken antagelig hadde ligget, på en 
høy fjellknaus over havnen. Fjellknausen, som kom frem i dagen under utgravningen, 
delte feltet i to, med etter-reformatoriske utfyllinger på den steile sydsiden mot sjøen 
og bosetningslag på nordsiden av fjellryggen i en slak skråning ned mot den tidligere 
havnen. På grunn av forstyrrelser fra senere byggearbeider var de yngste intakte boset
ningsrestene fra tidlig 1200-tallet, med kraftige tømmerbygninger (fig. 2 og 3) i tre fa
ser tilbake til overgangen vikingtid l middelalder, deretter tre faser med rester av gjerder 
og bygninger i flettverkskonstruksjon (fig. 4). Disse siste fasene dateres til før tidlig 
1000-tall og tilhører altså vikingtidens slutt (Myrvoll 1984). Dateringen av bosetnings
lagene er basert på keramikk i de to øverste fasene og kammer først og fremst fra de tre 
tømmerfasene (Myrvoll 1982 c), samt det «samlede funnmiljøet». 

Gjenstandsmaterialet fra denne gravningen var enkelt og relativt lite sammenliknet 
med f.eks resultatene fra de store og funnrike bygravningene i Bergen, Oslo, Tønsberg 
og Trondheim. Keramikken er begrenset til de yngste tømmerfasene, skårene er små, 
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det er få av dem og ingen kar kan rekonstrueres. Det øvrige materialet består av diverse 
tresaker og husgeråd, redskaper, lær- og hornavfall, slagg, og et stort antall bryner. Bry
nestein forekommer i materialet gjennom alle bebyggelsesfasene, mens de øvrige fun
nene viser et skille mellom tømmer- og flettverksfasene, noe jeg skal komme tilbake til. 
Et såvidt sparsomt funnmateriale forteller, sett isolert, relativt lite om stedets karakter 
utover det faktum at man her har hatt en bebyggelse helt fra vikingtidens slutt med 
ulike virksomheter på forskjellige tidspunkt og med en viss kontakt til andre land, il
lustrert ved keramikken. Om man skal lære mer om stedets forutsetninger og funksjon, 
må det settes inn i en større sammenheng og det er et forsøk på dette som her skal leg
ges frem. 

La oss først se litt nærmere på funnmaterialet. I de tre flettverksfasene er materialet 
dominert av brynestein, vesentlig uten bruksspor. I tillegg til dette har man en del tøn
nestaver og -bunner, håndtak til en tine, saks og et par nåler av tre og horn, 4 garnfløtt 
av bark, et par skaft for redskaper og tre mulige filer. I de to eldste fasene finnes en del 
læravfall og skofragmenter samt noen slagg biter, men større mengder kommer først inn 
i den yngste av flettverksfasene. Her er også noen biter hornavfall. I tillegg til dette er 
det funnet båtrester- to bunntiljer- samt en skrue fra en båtbyggertvinge, og avfall fra 
dreiing. Over den yngste fasen finnes også del av et kleberkar. 

Med tømmerfasene kommer det inn større funnrikdom og variasjoner i materialet. 
Først og fremst gjelder dette gruppen husgeråd, hvor vi nå finner baksteheller, kle
berkar og keramikk i tillegg til de tidligere gjenstandsgruppene. Tekstilredskapene om
fatter nå vevtynger og spinnehjul, hornavfallet øker i mengde og vi får deler av og hele 
kammer. Læravfallet er større, og yngste fase har i tillegg både skomakerkniv og tre sko
lester direkte relatert til en tre-roms bygning. Det samme gjelder smedvirksomhet med 
slagg og metallrester funnet i og nær et stort hellelagt ildsted. Til slutt bør nevnes to 
perler, flere spillebrikker, og 4 vektlodd. Brynestein finnes fra alle fasene i store meng
der, de fleste uten bruksspor, det vil si emner. 

Om vi ser på detaljene i dette sparsomme og enkle gjenstandsmaterialet, kan det al
likevel fortelle oss en del om bosetningen på stedet. For det første er det påfallende at 
gjenstander som kan assosieres med jordbruk, f.eks. hakker, ard- og plogjern eller spa
der, ikke forekommer til tross for godt jordbruksland i nærheten. Fiske derimot er re
presentert, med et par garnfløtt og- i yngste fase- en fiskekrok. Andre virksomheter 
man kan slutte seg til ut fra gjenstandsmaterialet er lærarbeide, arbeide med horn og 
bein, og smedvirksomhet, tre aktiviteter som i de eldste fasene kan påvises ved en del 
avfall, senere (for to av dem) ved regulære verksteder. I tekstilarbeidet ser man en lik
nende utvikling fra de enkle redskapene saks og beinnåler - benyttet f.eks ved nåle
binding - til mer avanserte vevredskaper i tømmerfasene. Og husgeråd et følger opp 
med ulike former for kokekar, baksteheller og bl. a en «smørspade», i tømmerfasene, 
mens man i de eldste lagene bare har rester av ulike laggete beholdere, som tønner og 
tiner. 
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Arbeider med tre kan også anes i en bit dreieavfall, og båtbygging er belagt ved red
skap (båtbyggertvingen) og båtrester - både bunntiljer og nagler. 

Vi har altså for oss et sted hvor man har drevet ulike virksomheter over et tidsrom 
som dekker vikingtidens siste og middelalderens første del - som heller assosieres med 
håndverk enn med primærnæringene jordbruk og fiske, fiske riktignok representert, 
men ikke i særlig stor grad. Virksomhetene på stedet kan dermed snarere betegnes som 
«sekundær-næringer», avhengig av tilgang på råmaterialer som bearbeides eller videre
foredles. En produksjon av slike råvarer er det ikke belegg for på stedet. 

Aktiviteten er konsentrert om en relativt tett bebyggelse, først oppført i flettverk, se
nere med kraftige tømmerbygninger. Med tømmerbygninger kommer klare indikasjon
er på fast husholdning, hvor man til en viss grad har benyttet kokekar av kleber og ke
ramikk, begge deler tilført fra andre distrikter. Og vi får en spesialisering av bebyggel
sen - bygninger tilknyttet ulike funksjoner - som vi ikke hadde i de eldste lagene. Med 
andre ord kan vi se en utvikling av stedet fra en enkel, ikke nødvendigvis permanent 
flettverksbebyggelse og funn som viser aktiviteter utenom primærnæringene, til en per
manent solid tømmerbebyggelse som ramme om et mer regulert samfunn og aktiviteter 
bundet til faste bygninger. Det økonomiske grunnlaget synes imidlertid å være det 
samme som tidligere, basert på bearbeiding og videreforedling av tilførte råvarer, noe 
som forutsetter både et omland som sto for tilførsel av råvarer, og mottakere av de nye 
produktene. Altså en bosetning avhengig av omland og kontakter ut for å kunne 
fungere. I den forbindelse skal nevnes de mange bryne-emnene som er funnet i samt
lige bebyggelseslag - de er ikke av lokal stein og dermed tilført utenfra. Da de heller 
ikke har vært i bruk i Skien, er varelager en nærliggende betegnelse for materialet, og 
funn i alle lag antyder at en transitthandel med denne varen kan ha vært en viktig fak
tor for bosetningens økonomi. 

Med de naturforholdene man har i Telemark, er Skiens omland de delene av fylket 
som var tilknyttet elvenettet, den naturlige ferdselsveien, ikke bare landet umiddelbart 
rundt bosetningen. Vi må dermed regne med området rundt hele det egentlige Tele
marksvassdraget, altså størstedelen av Telemark fylke som råvareprodusent og -leveran
dør. Med de ulike naturvilkårene har man fått et variert produkt-utvalg samlet ved 
elvenettets utløp. 

Som allerede nevnt har Grenlands-bygdene, spesielt rundt Norsjø, det beste jor
brukslandet og man må anta at disse bygdene har forsynt Skien (og deler av øvre Tele
mark) med det som måtte trengs av korn og andre matvarer. I tillegg til dette er byg
dene særlig skogrike og tømmer har vært en viktig handelsvare fra Norsjø-bygdene helt 
frem til våre dager. Det er ingen grunn til å tro annet enn at denne handelen har på
gått gjennom hele middelalderen og muligens enda lenger tilbake i tid (Seierstad 
1958). Grenland er også eneste distriktet i Telemark hvor lin kan dyrkes i særlig ut
strekning, og dette er en vare man må regne med blant Grenlands produkter. 

Kommer man utenfor Grenland er det andre naturressurser som ~ar vært utnyttet. 
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Gode beiteområder og lang beitetid gjør enkelte distrikter spesielt egnet for sauehold, 
og ull har antagelig vært produsert både i fjellbygdene og f.eks Brunkeberg i Kviteseid 
og Høydalsmo i Lårdal (Kaland 1972). Fjellbygdene har man utnyttet til fangst. Fra 
bl.a Frostatingsloven vet vi at Hardangervidda var almenning for omkringliggende 
fjellbygder, og ved Mårvatn, Kalhovdfjorden og Gøystvatn, nordvest for Tinnsjø, er det 
funnet rester av større fangstanlegg med system av gjerder og dyregraver (Manens 
1982). Både huder, skinn og gevir har vært produkter fra disse fjellområdene. Fisket 
har vært godt, spesielt kjent var vannene i Rauland og Vinje. (DN XV s. 126). 

I en særstilling står jernproduksjonen. Utvinning av jern fra myrmalm har vært dre
vet i seterområdene og oppe på fjellet rundt fjellvann og myrer. Best undersøkt arkeo
logisk er Møsstrond, hvor man i en høyde av 1050 m.o.h har funnet rester av jern
produksjon i stor stil, med tilhørende fast bosetning (Mattens 1972 og 1982). Det re
gistrerte jernvinneområdet her dekker ca. 275 km2 langs Møsvatns to sydlige armer, og 
produksjonstester finnes i en tetthet av opp til 8-9 pr. km2 • Jernproduksjonen ble star
tet opp alt i 6. århundre, men hovedtyngden ligger i tiden mellom 950-1150 e.Kr. I 
begynnelsen av denne perioden ble en mer effektiv blesterovn tatt i bruk her, og bereg
ninger viser at man må ha produsert mer enn 4 tonn jern pr. år på Møsstrond. Jernvin
ne av et slikt omfang synes i vårt område å være begrenset til Møsvatn selv om det også 
er spor av jernproduksjon ned mot Totak i Rauland, samt Hjerdalen og Håkådalen til
knyttet Vestfjorddalen i Tinn. Et større tilsvarende produksjonsområde er også lokali
sert i Bykle-Vinjeheiene mellom Setesdal og Telemark. 

Undersøkelsene ved Møsvatn viser at man utelukkende har drevet produksjon av rå
jern, som må ha vært fraktet til bygdene nedover i dalene for videre bearbeiding. I Te
lemark har man to gravfunn fra vikingtid tolket som «profesjonelle» smedfunn, i 
Skredtveit i Mo, og- mest kjent- Bygland i Morgedal, Kviteseid. Begge disse funnene 
ligger i områder med god kommunikasjonsmessig tilknytning til de jernproduserende 
fjellbygdene, henholdsvis Bykle-Vinjeheiene og Rauland-Møsvatn. 

Mens jern vinne har vært drevet i flere fjellbygder, i større eller mindre målestokk, 
kan Telemarks andre store industri begrenses til et lite område, nemlig Eidsborg i Lår
dal, ved Bandaks vestende. I fjellet her ble det brutt brynestein i stort omfang, og pro
duksjonen har pågått fra vikingtid helt frem til 1920-årene. Brynestein fra bruddene 
ved Eidsborg er funnet bl.a. i Kaupang (Mitchell et al. 1984; Resi 1981) og i Klåstad
skipet ved Tjølling, C-14-datert 800 ± 80 e.Kr. (Christensen 1978), og de har klart 
vært et meget viktig handelsprodukt fra dette distriktet. Jeg skal komme tilbake til bry
nehandelen og dens betydning senere. 

Denne råvare-oversikten for Telemark viser at man kan ha fått tilgang på fangst
produkter som huder, skinn og gevir fra fjellområdene, spesielt arkeologisk belagt i 
Tinn; råjern hovedsakelig fra Møsstrond, Rauland og Vinje, med eventuelle smed
produkter fra dalbygder som Morgedal og Mo; ull fra fjellbygdene, Brunkeberg og 
Høydalsmo; brynestein fra Eidsborg; jordbruksprodukter, tømmer og lin fra Grenland. 
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I tillegg kan nevnes det rike ferskvannsfisket i Rauland og Vinje, selv om dette nok mer 
hadde lokal betydning, og kystbygdenes produkter som f.eks salt fra Frierfjorden (Tvei
tane 1981) og laksefisket ved Gimsøy (Coll 1900). Elvenettet gjør alle produktene til
gjengelige i Skien, og stedet har en sentral plassering som oppsamlingssted for råvarer 
fra de forskjellige delene av Telemark. 

En oppsamling av råvarer og eventuell videre bearbeiding forutsetter avsetnings
muligheter for produktene, en kundekrets eller et mottakerapparat. Skien kan med sin 
sentrale beliggenhet ha fungert som møteplass for vareutveksling Telemarksdalene 
imellom, men om dette var eneste funksjon, ville en markedsplass lenger opp ved 
Norsjø være mer praktisk. Det som gjør Skien spesiell, er de to havnene, med lett ad
komst fra kysten og skjermet beliggenhet. Møte- eller markedsplassen har derfor neppe 
fungert bare for Telemark, men også for folk som kom sjøveien fra andre distrikter. 

I det arkeologiske materialet fra Skien er det først og fremst keramikken som kan gi 
opplysninger om hvilke distrikter man på denne måte hadde kontakt med - utenfor 
Norge. Keramikk-materialet er lite, skårene er små og begrenset til middelalderfeltets 
to yngste tømmerfaser samt blandete lag over disse fra restene av en høy-middelalder
situasjon (Myrvoll 1982c). Til tross for den beskjedne størrelsen er imidlertid sam
mensetningen av materialet interessant. Foruten noen fragmenter av tysk tidlig 
«nesten -steingods» i de omrotete lagene, kan den glasserte keramikken sorteres i skår 
fra Andenne i Belgia, Scarborough og Grimston i England, fra Nederland og fra Syd
Skandinavia. De fleste skårene tilhører den siste gruppen. Dessuten er der et par små 
skår polykromkeramikk fra Saintonge. Vesteuropeisk blågrå keramikk er også karakter
istisk, mens det grove, enkle svartgodset er vanskeligere å sortere. Skår av engelsk «shel
ly ware» er representert, og en del skår av Østersjø-keramikk kan også skilles ut. Denne 
keramikken som man tidligere trodde var slavisk, men som nå har vist seg å være pro
dusert på flere steder i Østersjø-området, har en karakeristisk dekor med innrissete lin
jer og spiralfure på karveggen. Utformingen av rand og dekor på skårene fra Skien har 
en nøyaktig parallell i en del Østersjø-keramikk fra Sjælland i Danmark, blant annet 
fra utgravningene i Pedersborg og Roskilde, og det ble ansett for sannsynlig at skårene 
kom fra samme sted, det vil si at de var dansk-produserte. I et forsøk på å få dette nær
mere bekreftet, eller eventuelt avkreftet, ble det gjort neutronaktiveringsanalyser av 
godset i Skien-skårene og på tilsvarende keramikk fra Sjælland, nærmere bestemt fra 
Pedersborg, Søborg, Næstved, Jernløsegård og Sct. Ibs i Roskilde. Analysene ble utført 
på Risø-laboratoriet ved Roskilde, og de foreløpige resultatene viser at Skien-keramik
ken i sammensetning ligger meget nær opptil skårene fra Sct. Ibs i Roskilde og fra 
Næstved. Det er dermed sannsynlig at våre Østersjø-skår er produsert på Sjælland 
(Conradsen 1985 ). 

Foruten keramikken er det i det arkeologiske materialet bare kleberkarene som direk
te kan forbindes med områder utenfor Telemark. Det er lite som tyder på at de få kle
berstensbruddene i Telemark (Tinn) har hatt særlig betydning i det tidsrommet vi har 
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for oss, og dette bekreftes av at materialet fra Skien er meget lite. Det er funnet fire 
fragmenter, et fra over den yngste flettverksfasen og tre fra tømmerfasene. De tre yng
ste fragmentene er alle deler av enkle bolleformete kar som er vanlige over hele landet 
både i vikingtid og middelalder (Myrvoll Lossius 1977). Det fjerde og eldste tilhører en 
kartype med utbredelse begrenset til Oslofjorden, med tyngdepunkt i Østfold/ Akers
hus, men med distribusjon også til Vestfold. Enkelte fragmenter er også funnet i mid
delaldersentra på Vestlal).det. Typen har vært assosiert med de store kleberbruddene i 
Akershus og kjennes fra overgangen vikingtid/ middelalder av (Myrvoll Lossius 1979). 

Utover disse to funngruppene er det ikke noen gjenstander i det arkeologiske mate
rialet som direkte kan settes i forbindelse med andre områder. Utformingen og typeut
valget innen f.eks. sko og kammer viser imidlertid at man på stedet har fulgt de nord
europeiske tradisjonene, og da begge gjenstandsgruppene har vært produsert i Skien, 
kan de dermed brukes som indirekte belegg for kontakt med andre vikingtids- og mid
delalder-sentra. Det samme kan man si om de bygningstypene som er representert, 
spesielt i de eldste bygningsfasene. 

Flettverksbygninger med samme konstruksjon som de i Skien er kjent fra blant annet 
vikingtids- og tidlige middelaldersentra som Dublin (Murray 1981), Hedeby (Schietzel 
1969) og Sigtuna (Arbmann 1926; Rudbeck & Svensson 1984), derimot foreløpig ikke 
fra Norge, men dette kan skyldes bevaringsforholdene eller manglende arkeologisk ak
tivitet. Tømmerbygningene fra de yngste fasene tilsvarer helt bebyggelsen i andre mid
delalderbyer i Norge. 

For å komme videre med kartleggingen av Skiens og Telemarks forhold til andre om
råder må vi derfor gå utenfor utgravningen i Skien, se om Telemark er representert i 
andre land og omvendt- om fremmed materiale forekommer i Telemark. Før vi gjør 
det, skal vi imidlertid sammenfatte de opplysningene vi hittil har fått om Skien og for
holdet til omverdenen. 

Vi har sett at det arkeologiske gjenstandsmaterialet allerede i flettverksfasene (fig. 5) 
antyder lokale virksomheter avhengig av tilførte råvarer som alle kan skaffes i Telemark. 
Fjellområdene har med huder, gevir og jern gitt råstoff til lær- og hornarbeide og til 
smedvirksomhet. Tømmer fra Norsjø-distriktet og de øvrige delene av Grenland har 
vært benyttet bl.a til båtbygging, diverse arbeider i tre- f.eks. dreiing- og har natur
ligvis også delvis vært brukt som materiale til stedets bygninger. Bein-nåler forteller at 
man har hatt ull fra fjellbygdene og lin fra Grenland. I tillegg har man drevet fiske på 
stedet, og restene av tønnestaver, bunner og lokk kan muligens fortelle om konserve
ring og oppbevaring eller frakt av fisken? De mange brynene som er kommet til Skien 
fra Eidsborg er tolket som transittvare. Hvor de skulle videre, skal jeg komme tilbake 
til. Det samme gjelder handel med tømmer som muligens kan føres tilbake til denne 
perioden. 

Utenfra- det vil si utenfor Telemark- har man fått kleberkar fra Østlandsområdet, 
muligens også salt enten fra Frierfjorden eller fra andre land, indirekte belagt ved tøn
ner og en mulig fiske-konservering. Dessuten viser gjenstandsmaterialets typer og de-
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kor samt hustypene at man har hatt forbindelse med periodens nordeuropeiske kultu
rområde. 

Går man over til de yngre tømmerfasene (fig. 6) er kontaktbildet det samme, men 
blant annet innslaget av keramikk gjør at vi nå kan skille ut noen av de landene i Euro
pa man har hatt forbindelse med. Materialet viser også at virksomhetene i Skien har 
større omfang og finner sted i et tydeligvis organisert samfunn. Bakgrunnen for denne 
utviklingen må spores i forholdet mellom Telemark og utenverdenen, i spredning og 
etterspørsel av Telemarks overskuddsprodukter, og vi skal derfor se litt nærmere på det
te forholdet. 

Eldre jernalders bosetning i Telemark er begrenset til Grenland og konsentrert om de 
beste jordbruksarealene med god kontakt til ferdselsveiene elv og sjø.· Innenfor folke
vandringstid fremstår området som en kulturell enhet, hvor de viktigste kontakter (ut 
fra gravmaterialet) synes å være rettet mot det sydlige Vestfold, Danmark og det syd
lige Østersjø-området. En serie skjelettgraver (fig. 7) med gull og sølvsaker dokumente
rer rikdom nettopp i bygdene konsentrert om utløpet av Telemarkvassdraget med 
Frierfjorden og sentrale bygder med Norsjø. Grenland i denne perioden har vært tolket 
som et maktsentrum beskyttet av en serie bygdeborger langs de viktigste ferdselsveiene, 
og med havner som kan ha fungert som en slags «handelsplasser» hvor impulsene kom 
utenfra og luksusvarer ble distribuert vi~ere. Som innfallsport til Grenland har vært 
nevnt mulige havner i Søndre Vestfold, i Eidanger eller i bunnen av Frierfjorden 
(Munch 1965 ). 

Øvre Telemarks dalfører er blitt bosatt mot slutten av folkevandringstid og i yngre 
jernalder, områdene med best jordbruksland først, senere ble bosetningen utvidet et
terhvert som utnytting av de øvrige naturressursene kom igang. Den spesialiseringen 
som dette etterhvert medførte, slik vi blant annet ser det illustrert ved Møsvatn (Mar
tens 1972), må ha resultert i øket kontakt med Grenland og havnene i kystbygdene, og 
dermed en viss forbindelse til andre land og distrikter. 

Utfra en oversikt over funnmaterialet i Øvre Telemark fra 1972 (Kaland 1972) kan man 
plukke ut et par gjenstander som klart viser denne kontakten med andre områder 
(fig. 7). Det gjelder funn av en trefliket spenne i gravfunn fra Gatuholt, Kviteseid, da
tert 2. del av 9. århundre, forøvrig finnes også et liknende eksemplar fra Bø (innenfor 
Grenland), av en type ellers kjent fra Birka og Hedeby. Fra Groven i Eidsborg, Lårdal, 
finnes en remspenne hvor man også har paralleller fra Birka; på Bjåland i Lårdal har 
man et beslag antagelig fra et irsk relikvieskrin, og til slutt kan nevnes et gravfunn fra 
Skjelbreid, også Lårdal, hvor man blant annet har et stykke tekstil tolket som «frisisk 
klede». 

Foruten disse funnene skal nevnes et fragment av en Berdal-spenne fra Bø (Brinch 
Madsen 1984) som man har paralleller til flere steder i Danmark, Hedeby og Birka, og 
som det er funnet støpeformer til i Ri be datert 8. århundre. Et tilsvarende funn er en 
trefliket spenne fra Flatdal hvor man har paralleller i Danmark, Hedeby og Birka og 
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støpeformfragmenter i Hedeby (Capelle 1970). For alle de nevnte spennene gjelder at 
de ikke nødvendigvis dokumenterer direkte kontakt, men en tilknytning til viking
tidens nordeuropeiske handelsverden, enten i form av vareutveksling eller ved omrei
sende håndverkere, slik funnene fra Ribe gjerne tolkes. Slike håndverkere kan ha pro
dusert sine varer på markeder og stevner av råvarer de skaffet seg på stedet, men i 
mønstre og typer de tok med fra distrikt til distrikt (Ambrosiani 1981;. Brinch Madsen 
1984). På denne måten kan den store spredningen av enkelte spennetyper forklares, og 
de spennene vi har nevnt fra Telemark kan være resultat av slik virksomhet. Det samme 
kan forøvrig være tilfelle med både kammene og skomaterialet fra Skien. 
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De funnene vi har i Telemark som viser en viss form for utenlandskontakt, er kon
sentrert om Lårdal (Eidsborg) og Seljord/Bø, og de kontaktene som antydes er til vi
kingtidens kjente handelssentra Hedeby, Birka og Ribe samt deres «omland». Det er 
nærliggende å anta at områdene i Telemark hadde overskuddsprodukter som gjorde en 
forbindelse til andre handelssentra nødvendig, og vi har alt nevnt brynesteinsbruddene 
i Eidsborg som en av Telemarks storindustrier. Kontakt over land mellom Seljord og 
Kviteseid har vært enkel, men Seljord ligger også sentralt til i forhold til jernvinne
området ved Møsvatn - og det er nok her å minne om smedgraven ved Bygland i Mor
gedal. Om noen av Telemarks produkter kan identifiseres utenfor fylket, og spesielt i 
forbindelse med de kontaktområdene som er representert i Telemark, vil vi kunne få et 
inntrykk av hvor viktig denne kontakten har vært, om spennene i Telemark er et resul
tat av sporadiske forbindelser, enkeltreiser og tilfeldige håndverkerbesøk, eller om man 
virkelig her har indikasjoner på en systematisk og vedvarende kontakt - regulær han
delsforbindelse. Av de produktene som er nevnt er jern foreløbig vanskelig å spore 
opp, men med brynesteinen fra Eidsborg er det mulig å påvise et produkt fra Telemark 
i andre områder (Myrvoll 1985 ). Vi skal se litt nærmere på resultatene av dette. 

De eldste Eidsborg-brynene (fig. 8) er funnet i skipsvraket fra Klåstad, i Kaupang, 
Ribe og Hedeby, alle datert før 900-tallet. I perioden 900-1100 (fig. 9) kommer i til
legg flere funnsteder i Danmark, som Århus, Fyrkat, Aggersborg, Trelleborg og Gamle 
Lejre inn, Birka, Lund og Sigtuna i Sverige, W ollin i Polen og Thetford i England l). 

Telemarksbrynene er med andre ord representert i alle vikingtidens kjente handelssen
tra i Norden, med unntak av havnen Paviken på Gotland (Lundstrøm 1981). Riktignok 
dominerer de ikke brynematerialet, men utgjør over alt ca. %-% av brynefunnene, og 
er følgelig godt representert. 

Følger man utviklingen videre i middelalder (fig. 10) vil man nå finne Eidsborg-bry
ner distribuert til alle de større byene i Norge, i Danmark, i Østersjø-området, blant 
annet på Bornholm, i Lund og i det indre av Polen, samt i England. Funnsammenset
ningen på disse stedene tyder på at Eidsborgsteinen fullstendig overtok markedet både 
i Danmark og Øst-England, mens den i Østersjø-området utgjør ca. l l 5 av materialet 
(Myrvoll 1985 ). 

Vi ser altså en utvikling av Telemarks forbindelser med omverdenen fra en begrenset 
kontakt med de mer nærliggende havnene før 1000-tallet hvor Eidsborgsteinen utgjør 
en mindre del av det samlete brynematerialet, til en fullstendig overtakelse av marke
det og utvidelse av kontaktområdet utenfor Norden i middelalderens første del. Dette 
oppsvinget i bryne-distribusjonen faller sammen med tømmerfasene i Skien, og det 
området som dekkes korresponderer med de kontaktene vi kunne påvise utfra funn
materialet i Skien - spesielt Syd-Skandinavia og England. 

1) Opplysninger om bryner i Polen er skaffet tilveie av A. Golembnic. Om Hedeby, Kaupang, Aggersborg og 
Wollin, se Mitchel et al. 1984. 
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Fig. 8. Funn av Eidsborg-bryner eldre enn 900 e.Kr. 

Elvenes rolle som ferdselsveier i Telemark er allerede nevnt, men vi skal se litt på hva 
elvetransporten innebar og hvilket arbeide som lå bak det vi kan lese ut av våre dis
tribusjonskart og teorier om kontakter. Vi skal følge brynesteinen. 

Brynene ble brutt i fjellet ved Eidsborg og fraktet nedover fjellsiden til Lastein ved 
Bandak. Her ble den lastet (derav navnet) over på båter og rodd nedover sjøen Bandak 
til Roeid, en strekning på ca. 25 km. Fra Roeid til Kviteseid gikk strømmen før stri
det heter da også Straumane - og man måtte vise stor forsiktighet for å komme vel ned 
til sundet ved Kviteseidvatnet: Ved dette sundet ligger prestegården i dag med Kvite
seid gamle kirke, opprinnelig en middelaldergård med stenkirke fra 1100-tallet, med 
spesielt sentral beliggenhet i forhold til ferdselen. Den egentlige hovedbygden Kvite
seid ligger inne i Sundkilen, på det beste jordbrukslandet, men gården med kirken-
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Fig. 9. Funn av Eidsborg-bryner datert 900-1100 e.Kr. 

den senere prestegården - var uten tvil bygdens viktigste og rikeste på tross av mindre 
land. Brynene ble rodd videre ned Kviteseidvatn til Fjågesund, «det vennlige sundet», 
så rundet man Ormfarberget- egentlig Omfarberget- ned til Flåvatn. Ved Saltevje ble 
brynene lastet om og fraktet på en bakkete strekning over land forbi fossene til Grat
evje- to stedsnavn som kan forbindes med brynetransporten, nemlig omlasting av bry
ner på nedtur og salt hjemover. Brynene ble så sendt videre med båt på Norsjø til opp
siden av Skotfoss hvor man hadde to mulige ruter - enten over land ned til Grøtvik og 
Frierfjorden, eller forbi fossen til Grøtsund og videre til Skien (Tveitane 1981). Pro
duksjon og transport av brynestein har med andre ord krevd organisering, og mange 
personer var involvert i arbeidet. 

Frakten ut fra Skien har sannsynsligvis fulgt den reiseruten Ottar beskrev på 
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Fig. 10. Funn av Eidsborg-bryner fra tidsrommet 1100-1400 e.Kr. 
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800-tallet (Crumlin-Pedersen 1983 ), men har ikke nødvendigvis gått innom Kaupang. 
Markeder besøkt av nordmenn f.eks på Sjælland, er også velkjente fra skriftlige kilder 
(Crumlin - Pedersen 1978), i områder som faller godt sammen med distribusjonen av 
Eidsborg-bryner, f.eks det antatte Haløre ved Lynæs og havner ved Roskilde. Et alter
nativ til Ottars rute kan være en seilas langs den jyske vestkyst, hvor funn bl. a av 
Berdalspenner antyder lokale markedsplasser i vikingtid (Brinch Madsen & Nielsen 
1983), forøvrig i områder hvor man har løsfunn av Eidsborg-bryner. 

Forbindelsen til Østersjø-landene og England er opp gjennom middelalderen doku
mentert ved skriftlige kilder (Falck Muus 1920) og i 1401 hører vi at innbyggere av Wis
mar og Rostock tok et skip i Langesund tilhørende John Hughson av Yarmouth, lastet 
med oksehuder, saueskinn, smør, master, sperrer, bord, brynestein og pelsverk 
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(DN XIX s. 833ff, Lund-Tangen 1977), med andre ord brynestein, trelast, fangst- og 
jordbruksprodukter, de samme produktene vi får en antydning om i det arkeologiske 
materialet i Skien fra de eldste til de yngste fasene. 

Og det bringer oss tilbake til utgangspunktet, nemlig utgravningene i Skien. Den 
største funngruppen var bryneemner, tolket som transittvare, og vi har nå sett at bry
nestein fra Øvre Telemark, fra Eidsborg, har vært sendt ut først til Syd-Skandinavia i vi
kingtid, senere over hele Nord-Europa. De eldste brynene er datert før 900, i viking
tidens siste del har distribusjonen av bryner fått et oppsving og i høymiddelalder er de 
omtrent enerådende på markedet. Med Skiens beliggenhet og funnene i tankene er det 
nærliggende å kople stedets utvikling sammen med brynehandelen, med flettverksfase
ne som representant for den begynnende handelen, tømmerfasene som illustrasjon på 
det samfunn som ble bygget opp på grunnlaget fra denne transittvaren. Byprivilegiene 
fra 1358 ga Skiens borgere rett til å handle med bryner og andre varer etter gammel 
sedvane. Det innebar en stadfesting av Skiens rolle som møteplass mellom innlandet 
Telemark og andre områder, og som utskipingshavn for Telemarks overskuddsproduk
ter, først og fr_emst brynestein. 

Summary 

Skien and Telemark - natural resources, products and connections in the late viking 
and early medieval period. 

The county of Telemark comprises both coastal districts, valleys and mountain regions, 
all tied together by a network of rivers, a main communication system providing the 
link between up per Telemark and other districts of Norway or other countries, through 
the town of Skien situated at the place where the Telemark river network joins the 
fjord. Excavations in this town in 1978 (Rådhusplassen) and 1979 (Handelstorget) re
vealed deposits of settlement continuity from the present back to approximately the 
10th century. The early medieval deposits found on Handelstorget (1979) yielded finds 
associated with various crafts- shoemaking, textile- and ander work, metal- and wood
working, shipbuilding and to some extent, fishing. Even in the earliest phases a sett
lement economy based on crafts and exchange of surplus products is indicated, rather 
than agriculture and self production of rawmaterials. The various products show con
nections with the Baltic area, southern Scandinavia and the North Sea countries, best 
documented i Skien by the pottery finds from the timber phases of Handelstorget 
(11th - 13th century). 

Shist hones make up a large part of the finds from Skien, with the majority showing 
no sign of use. As hone sto ne was quarried in Eidsborg in Up per Telemark, shipment 
of these ho nes must have played an important part in the settlement economy. Eids-
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borg hones abroad were known from 8th century Ri be, from all the known Viking Age 
centres, and in the 12th- 15th century distributed all over Northern Europe, even to 
the interior of Poland. The main distribution centres are, however, found in connecti
on with the North Sea countries, where they dominate the hone material of this period. 

The distribution of Eidsborg ho nes corresponds to the contact areas suggested by the 
Skien finds. Presumably Skien played the part of transit centre, distributing surplus 
products from the valleys of Telemark to other districts and countries, and providing a 
meeting place for traders from abroad and local farmers from the valleys. The hone tra
de must have been the basis for this activity. 
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Birthe Weber 

Vesle Hjerkinn - en fjellgård (?) med mange 
ben å stå på 

Foreløbige resultater og nye problemstillinger 

«Hierken er nu det sæd vanlige Sky ds og Skiftested for Reisende, dog berettes, at øst er 
for benævnte gaard og liige for den, på hiin Siide den her forbi lø bende Elv Folda, lig
ger et sted eller en Plads, Vis-Hiærken kaldet, hvor fordum har staaet en Stue, for Rei
sende, og samme Stue været forsynet med Fyr-Tøi, samt med Kedel og andet til de Rei
sendes Fornødenheder». 
Med Gerh. Schønings opplysning fra 1775 (etter Hougen 1944, s. 187) er det første 
gang vi finner Vesle Hjerkinn i skriftlige kilder. Utover hva lokalbefolkningen har hatt 
kjennskap til er det ikke før senere professor Bjørn Hougen fikk stedet påvist av skog
forvalter Wolrath i 1936 at tuftområdet Vesle Hjerkinn ble kjent. Hans utgravning i 
1937 og 1938 av en av tuftene (tuft I) viste at «Stuen» hadde vært forsynt med både fyr
tøy og kjele, og Hougen tolket da også stedet som den opprinnelige fjellstuen på Hjer
kinn (Hougen 1938, s. 10), før kong Øystein lot oppføre fjellstuen på sin nåværende 
lokalitet i begynnelsen av 1100-tallet. 

Fra 1975 har Øystein Mølmen registrert rekker med dyregraver mellom elven·Hon
dyrja nær Dombås og Kongsvoll. Til nå er det kjent ca. 500 ialt på denne strekningen 
på 3 mil (Mølmen 1979). 

Etterutgravning av et hjørneildsted i tuft I i 1980 førte til at dyreben innsamlet i 
1937-38 ble analysert. Over 70% av de bestembare fragmenter viste seg å være fra rein. 

I benmaterialet ble det påvist ben fra mindre kjøttrike deler av rein, også skalledeler. 
En antar derfor at fangsten må ha foregått nær området Vesle Hjerkinn. Fjellstue
teorien ble skjøvet i bakgrunnen og erstattet av hypotesen om at bosetningen på Vesle 
Hjerkinn hadde sammenheng med storfangst av rein og at bruken av tuftene måtte sees 
i forbindelse med en del av det svære fangstanlegget. 

Med bidrag fra Oldsaksamlingens jubileumsgave ble feltarbeidet påbegynt i 1983. 
Første års undersøkelser ga positive resultater med funn av rester av trekonstruksjoner 

i en dyregrav nær Vesle Hjerkinn. 14 C-dateringer i denne og av bein fra hjørneildste
det i tuft I viste overensstemmelse i brukstid. Ytterligere bidrag fra Jubileumsgaven har 
muliggjort kartlegging, registreringer og utgravninger i årene 1984-86. 

En foreløbig bearbeidelse av et komplekst funnmateriale og ulike observasjoner i felt 
og terreng har ført til følgende teorier: Vi har å gjøre med en bosetning i fjellet som har 
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Fig. 1 a. Området mot vest. 

utnyttet ulike ressurser. Hovednæringen har vært jordbruk basert på husdyrhold. I til
legg har man fra Vesle Hjerkinn vært delaktig i fangsten og hatt ansvaret for en del av 
det store fangstanlegget for rein. Stedets beliggenhet ved gammel ferdelsvei og fun
nenes karakter gjør fjellstueteorien fortsatt aktuell. Jakt på rein, annet vilt og fugl samt 
fiske har vært viktige bidrag i økonomien. 

Det knytter seg mange spørsmål til disse teorier. Blant disse er: 
Har Vesle Hjerkinn vært en fjellgård med helårsbosetning eller har aktivitetene vært 
knyttet til seterdrift? Har det foregått storfangst av rein i hele tidsrommet vi har belegg 
for bosetning på stedet? Har produktene av reingevir vært fremstilt på Vesle Hjerkinn? 

Før disse spørsmålene blir diskutert skal vi orientere oss på stedet og legge frem de 
foreløbige resultater. 

Beliggenhet 
Vesle Hjerkinn ligger på vestsiden av Veslehjerkinnhøgda i Dovre kommune, Opp
land, ca. 930 m.o.h. med vidt utsyn fra sydvest til nordøst (Fig. 1). Ca. 2,5 km rett mot 
nord, på den andre siden av elven Folla, ligger nåværende Hjerkinn fjellstue. Forbi 
denne går den gamle Kongeveien, trolig i samme trase som den eldste ride- og gang
veien. Denne eldste ferdselsveien har sydover krysset Folla, passert Vesle Hjerkinn, 
fulgt elven Gautåi, Gautstigen og gått gjennom Einbugdalen til Tofte på Dovre. 

Vesle Hjerkinn er et åpent, gressbevokst område på 420m2 i delvis tett bjerkeskog. 
Det er til nå registrert fire tufter, I-IV, hvorav to er utgravd, I og Ill. Vest for tuftene 
heller området mot et myrete søkk med en bekk. Terrenget mellom tuftene Il, Ill og 
IV er oppfylt av avfallsmasser som også strekker seg nedover vesthellingen. (Fig. 2) 

Tuftene 
Tuft I har trolig vært en laftet bygning på 20 x 8 m, med to ildsteder i midtaksen og 
et hjørneildsted i sydvest. Langveggen mot sydøst har vært skåret inn i bakken og mot 
nordvest ble det ved utgravning observert en nesten 2 m bred voll som ble tolket som 
en «naturlig hevning» (Hougen 1938, s. 2). Det ble ikke observert detaljer som kunne 
gi sikker beskjed om rominndeling eller andre innvendige konstruksjoner. For nærmere 
beskrivelse av tuften vises til Hougen 1944. 
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Fig. 1 b. Området mot øst. 

Tuft Ill ble gravet i 1984-1985 og avsluttet i 1986. Den ligger vinkelrett på tuft I og 
noe lavere i terrenget. Bygningen har målt 13 x 7 m. I denne var det bevart treverk og 
konstruksjonsspor i undergrunnen som gir muligheter til å rekonstruere huset i plan 
med innredningsdetaljer. 

Konserveringsforholdene har vært særdeles gunstige idet store avfallsmasser har dek
ket tuften etter at den ble forlatt. Disse antas å ha «sklidd» utover restene av bygningen 
fra toppen av avfallsdyngen inntil tuftens kortvegg i syd med avtagende tykkelse på la
get nordover i tuften. Denne avfallsdyngen ble påpekt av Hougen som antok at den 
kunne dekke en gavlvegg i en mulig tuft (Hougen 1938, s.1). 

De nederste stokkene er stedvis bevart i alle husets fire vegger. De er overalt lagt rett 
i grusen. Stokken i søndre gavlvegg var nesten hel, og her kunne det påvises laftehoder 
(nov) i begge hjørner. Det antas derfor at huset har vært laftet, selv om en kanskje ikke 
kan utelukke en stavkonstruksjon på laftete syllstokker. Som det fremgår av tegningen 
ligger det på innsiden av veggstokkene i øst og nord ytterligere stokker. (Fig. 3). Tolk
ningen av disse må foreløbig utstå. 

Huset kan ha vært delt i to rom med en skillevegg. Rester av bunnstokken i denne 
stikker utenfor vestre langvegg. Også skilleveggen kan derfor ha vært laftet. Det største 
rommet mot nord har hatt en sentralt plassert åre i den nordligste delen. Denne har 
vært bygget av kantstilte heller, har trolig hatt åpning mot syd og med fyringsbunn rett 
på grusen. Omkring kanthellene er det til nå observert 34 rester av forkullete p eler, 4-7 
cm. i diameter. De danner ikke en jevn rekke, men kan snarere minne om peler i flett
verk. Det ble ikke funnet rester av leirklining. Pelen es funksjon er ukjent, og de kan 
tilhøre en eldre situasjon. Nær det sydvestre hjørnet i dette rommet er det et større ild
sted bygget opp av store uregelmessige stein med forholdsvis rette yttersider med åp
ning mot øst. Også dette ildstedet er uten bunnheller. Størrelsen er 1,80 x 1,25 m, 
fyringsbunnen har vært 0,80 m x 0,60. Mot vest og delvis mot nord er det særlig store 
steiner på innsiden av kantsteinene, trolig som avskjerming mot karmer av tre. Over og 
inntil dette ildstedet i syd og nord lå det store mengder med kokstein og annen stein. 

Disse hadde en skarp avgrensing mot vest. Det er dessuten påvist sand påfyllinger, 
rester av trekarmer og nedgravninger for slike i undergrunnen. Vi har tolket konstruk
sjonsresten som moldbenker langs langveggene og nordre gavlvegg. Benkene har vært 
1,50 m brede. Sanden/grusen i moldbenkene har vært spadd opp fra området midt i 
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Fig. 2. Kart over tuftområdet Vesle Hjerkinn. 
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Fig. 3. Tuft III. 
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det nordre rommet, og benkene har i dag en høyde av 0,30 m. Det er ikke funnet tre
rester i forbindelse med benken langs nordre kortvegg, men det er oppspadd sand l grus 
i en høyde i dag av 0,20 m. Det skraverte området oppfattes som rommets «gulv», et 
plant, hardt, svart og meget kullholdig lag over steril grunn. 

Under utgraving av sandpåfyllingen på nordsiden av det store ildstedet ble det obser
vert brente «ringer» i sanden. Disse kan ha vært rester etter trekar som har vært benyttet 
til koking med kokstein. 

Området i den sydøstre delen av det store rommet, mellom moldbenkens avslutning 
og skilleveggen er diffust. Det er uregelmessige nedgravninger med brun og l eller sotet 
jord og enkelte mulige stolpehull. En endelig tolkning må utstå til området er total
gravd. Det synes imidlertid som om området nærmest lengdeaksen og det store ildste
det har vært preget av aktiviteter i forbindelse med koking. Mens matlagingen har fore
gått i og omkring det store ildstedet, har den sentralt plasserte årens viktigste funksjon 
vært som lys- og varmekilde. Mangel på funn av kokstein og kleberskår, få ben og flere 
funn av bryner, samt ett, muligens to funn av påbegynte spinnehjul i «gulvlaget» om
kring åren kan være indikasjon på at dette har vært et sted hvor en har sittet med små
arbeider. Mold benkenes bredde skulle tyde på at de også har tjent som soveplasser. 
Utenfor mold benken i den sydøstlige delen av dette rommet er det en stor jordfast 
stein. Fra denne og mot øst er det en utgravd forsenkning som tolkes som en dren
eringsrenne. En lignende finner en i det mindre rommet. Fra en jordfast stein går ren
nen under veggstokken mot vest. Dette er rommets eneste konstruksjon. To, muligens 
tre stolpehull her kan vanskelig tolkes som samhørende med bygningen. Kan dette 
rommet har vært «buret»? - oppbevaringsrom for melk, melkeprodukter og annen 
mat? Eller kan det ha tjent som uthus? 

Det er flere stolpehull i det store rommet, et i øst ligger under veggstokken og et til
svarende i vest under moldbenkens karm mot vest. Husets inngang er ikke funnet, den 
kan ha ligget i østre langvegg mot skilleveggen i det store rommet. Heller ikke er dør
åpning mellom de to rommene påvist. 

Tuft Il. Denne ble tidligere oppfattet som uthus (Hougen 1944, s. 189). I nordvestre 
hjørne ligger imidlertid et stort hjørneildsted. I 1930-årene var bygningstypen med 
stort hjørneildsted fra tidlig middelalder ikke kjent. Det er først med de store bygrav
ningene vi har fått kjennskap til den. Tuften er skåret inn i bakkekant i øst og syd, 
mens vest- og nordvegger markeres med kraftige voller. Tuften måler ca. 9 x 6 m. 

Tuft IV. Denne tuften ble registrert første gang i 1983. Den var da helt gjengrodd med 
einer og bjerk, bare en kraftig voll med en forsenkning mot syd ga mistanke om noe. 
Området ble helt ryddet i 1984 og viste seg å være en tuft ca. 8 x 5 m med en voll 
mot vest vinkelrett på sydvollen. De andre veggene var ikke tydelig markert, men midt 
i tuften ligger et ildsted. Det viste seg også at det gikk en tydelig sti inntil veggen mot 
vest. Denne oppfattes som den opprinnelig adkomst til området. 

Det er mistanke om ytterligere en eller to tufter på o.t?rådet, og stolpehull i tuft Ill 
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Fig. 4. Dynge Il, høyde 0,60 m. 

og andre elementer funnet i forbindelse med denne skulle tyde på en tidligere bygge
fase på dette stedet. 
Avfallsdynge. Det har i disse årene vært gravet sjakter i avfallsdyngen som er særlig 
kraftig, opptil 0,80 m inntil søndre gavlvegg og vest for sydvestre hjørne av tuft Ill. 
(Fig. 4). Det er tilsammen gravet ut ca. 10.5m3 i hva som er blitt benevnt Dynge I-Ill. 
Jordmassene i avfallslaget er sterkt oppblandet med trekull og inneholder forøvrig store 
mengder kokstein og dyre ben med spaltete knokler, gevir og avfall av gevir av rein, 
dessuten fiskeavfall i form av hvirvler, ben og skjell. De fleste funn av gjenstander er 
også gjort i avfallslaget. 

Pollenanalyse. 
I myra rett under området mot nordvest ble det i 1983 tatt ut en prøve av cand. real. 
Helge Høeg. Det som foreløbig kan sies om denne er at det ikke ble funnet beiteindi
katorer, heller ikke kornpollen. Et kraftig sandlag mellom 32 cm og 25 cm blir opp
fattet som mulig sammenhørende med bosetningsfasen på Vesle Hjerkinn. To prøver 
umiddelbart under og over er blitt datert til henholdsvis 690 ± 100 e. Kr. og 
1170 ± 90 e. Kr. (Masca calibr). Flere 14C-dateringer av prøver fra ildsteder og tufter 
faller inn i dette tidsrom (Fig. 5). 

Vegetasjonen i området har stort sett vært som idag, men med et islett av furu. I 
mindre pollenprøver tatt i profiler og i Dynge I er det funnet både bygg- og rugpollen. 
Dette viser at man har benyttet bygg. Rugen kan ha vært langtransportert. 
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Gjenstandene 
Da utgravningene av tuft Ill begynte i 1984 var som nevnt :fjellstueteorien lagt på hyl
len. Vi var sikre på at nå var vi på sporet av en fangstbosetning i fjellet. Denne over
bevisningen ble det raskt rokket ved. Allerede den første uken dukket det opp funn 
som må karakteriseres som sensasjonelle i en :fjelltuft, en tysk mynt fra begynnelsen av 
1000-tallet og en del av en irsk ringspenne laget på 700-tallet, antagelig røvet av vi
kinger og havnet i avfallslaget her på Vesle Hjerkinn, kanskje en gang i løpet av 
800-årene. Ringspennen er av en sølv/tinnregulering med forgylling (Fig. 6). 

I Norge er slike spenner funnet i graver fra 800-tall (opplysn. fra Charlotte Blind
heim). En nær parallell til vår ringspenne kommer fra Snåsa i Nord-Trøndelag (Fig. 7), 
(Petersen 1940, s. 66f). 

Ringspennefragmentet ble forøvrig funnet i avfallslaget over sydenden av tuft Ill, li
ke ved og i samme nivå som en spore fra 1200-tall (Fig. 8). Dette viser med tydelighet 
at avfallslaget er sterkt omrotet. Samme sommer ble det funnet ytterligere to mynter, 
norske brakteater fra ca. 1150, og et stykke betalingssølv. 

I 1985 var naturlig nok forventningene skrudd skyhøyt i været. Da sto østre halvpart 
av tuft Ill for tur. Dessuten ble Dynge Il gravet (4m x 2m x 0,80m) og Dynge Ill 
(1m x 1m x 0,80m). Og vi ble ikke skuffet. Allerede den andre dagen ble det funnet 
en mynt helt oppe under torven. Ytterligere en mynt og to brakteater ble funnet med 
få dagers mellomrom. Serien ble avsluttet med funn av 8 mynter i en jordklump. Disse 

Dateringer 
Tuft I veggstokk AD 835 ± 105 

» hjørneildsted, trekull » 775 ± 75 
» hjørneildsted, ben » 975 ± 65 

Tuft Ill veggstokk, søndre » 1100 ± 80 
» tre fra benkfront » 800 ± 110 
» veggstokk, nordre » 1020 ± 00 

Tuft Il veggstokk » 855 ± 85 

Tuft IV sentralildsted, trekull » 1385 ± 45 

Dynge Ill dyreben fra bunnen » 1075 ± 95 

Dyregrav konstruksjonsrester fra bunn » 1020 ± 80 
» trekull under. oppkastet voll BC 200 ± 210 
» (trolig gammel brann) 

Storhorrungen, Lesjafjellet, tuft AD 800 ± 110 
tuft » 815 ± 115 

Dyregrav, «samisk» type, Svartdalen, Lesja » 720 ± 100 

Fig. 5. 14C - dateringer. Alle dateringer er Masca kalibrert. 
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Fig. 6. Fragment av ringspenne. Fig. 7. Ringspenne. fra Snåsa, Nord
Trøndelag (Etter Petersen 1940, fig. 73). 

lå i et lag med trekull og aske i bunnen av Dynge Ill. (For omtale av myntene vises til 
Kolbjørn Skaares artikkel). 

Halvparten av en fingerring ble funnet i avfallslaget. Først trodde vi den var laget av 
ben, men det viste seg at det er en ring av jet, et materiale som var meget brukt i vi
kingtiden til arm- og fingerringer (Fig. 9b). 

Smykker av jet fra vikingtid har en klar sydvest-norsk utbredelse og er ellers bare 
kjent fra gravfunn fra 800-900-tall (Shetelig 1944). Jet er forsteinet kull og finnes noen 
få steder i Europa. Den beste kvaliteten er å finne nord for York i England, og de nor
ske vikingtidssmykkene antas å komme derfra. 

Som smykke må en også regne en liten hekte av sølv til å sy på et kjoleliv (Fig. 9a) og 
små torner til smykkespenner, såkalte spretter. 

Funn ikke bare av kammer, men også halvfabrikata (tannplater og skinner) gjør at en 
stiller spørsmål om produksjonen kan ha foregått på stedet. Materialet er gevir av rein, 
og det er også funnet en mengde avfall i form av avkutt og spon (Fig. 10). Det er til nå 
ikke funnet redskaper brukt i kamproduksjon, f. eks. små sager eller filer. Men meget 
små bryner kan kanskje ha vært anvendt på slike. (Fig. 9c). 

Kammene er alle enkeltskinnekammer, og typene er kjent fra byfunnene (Wiberg 
1977, s. 202 ff). Det er ialt funnet 10 kammer, og dateringen av disse spenner fra første 
halvdel av 1000-tallet til ut på 1100-tallet (Fig. 11). 

Kammene er ikke av høy håndverksmessig kvalitet i motsetning til hva en kan finne i 
byene. Dette kan være et indisium på at de er laget på stedet for eget bruk eller lokal 
distribusjon. Dette utelukker ikke salg av gevir som råmateriale eller halvfabrikata for 
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Fig. 8. Spore, ca 1200. 
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Fig. 9 a. Hekte av sølv. 
Fig. 9 b. Halvparten av fingerring av jet. 
Fig. 9 c. Små bryner. 
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Fig. 10. Tannplater, skinne og avfall av gevir. 

5 cm 

Fig. 11. Kammer. 
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kamproduksjon i byene. Endel smågjenstander er også laget av gevir, bl. a. en selepin
ne og et par hanker. 

Gjenstander en vanligvis finner i hustufter er rikelig representert, særlig er det fun
net mange skår av klebergryter. Karene har hatt anselige dimensjoner med tykke vegger 
og har trolig vært vanlig bolleformete med forholdsvis glatte yter. Det ble fattet mis
tanke om at grytene kunne stamme fra brudd i Storhorrungen, ca. 1500 m.o.h., i 
Lesjafjellene. Det ble tatt tynnslip fra et gryteskår fra Vesle Hjerkinn og fra en halv
ferdig gryte funnet i bruddet. Disse ble undersøkt av statsgeolog Johan Naterstad, 
NGU, som kunne bekrefte vår antagelse (1). 

Typen har intet tilfelles med kleberen fra Oppdal og vel ikke med kleber fra lenger 
syd i Gudbrandsdalen. Sålenge en ikke har funnet andre brudd i nærheten, er det ri
melig å tro at grytene på Vesle Hjerkinn er hentet fra bruddet i Storhorrungen. De 
største grytene i bruddet har en diameter på ca. 70 cm og noe lignende er målt på kar 
fra Vesle Hjerkinn, vekten har ligget påmellom 20-30 kg. 

5 cm 

Fig. 12. Pilespisser. 
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Fig. 13. Dyregrav på grusrygg, Vesle Hjerkinn i bakgrunnen. 

I forbindelse med bruddene ble det registerert to tufter. Disse er begge datert til ca. 
800 e. Kr. (Skjølsvold 1975, s. 87ft). 

Det er ialt funnet fem pilespisser (Fig. 12 a-e). En type forekom både i vikingtid og i 
middelalder (d), de øvrige er alle fra middelalder. Fire av dem er trolig jaktpiler, mens 
fig. 12 e er en våpenpil, utformet slik at den kunne trenge gjennom en brynje. 

Det er ialt innsamlet ca. 250 kg. dyreben som er til analyse hos førsteamanuensis 
Rolf Lie ved Zoologisk museum i Bergen. Dette er ikke ferdig analysert, men det er 
klart at den overveiende del er av rein. Men også annet vilt forekommer, noe elg og en
del fugl, dessuten bjørn. De vanlige husdyr er representert, skalledeler viser at man har 
holdt dem på stedet. Av småfe er det mest geit, men også sau. Det er funnet forbau
sende mengder fiskeben. Av saltvannsfisk kan nevnes torsk, sild, vassild og horngjel. 
I avfallsdyngen er det også funnet rariteter som albueskjell og hjertemusling. Mengden 
av spaltete knokler, kokstein og kleberskår forteller om stort konsum av kjøtt og marg. 

Vi skal vende tilbake til teoriene og artikkelens tittel. Ved å vurdere og avveie de uli
ke «ben» i forhold til hverandre kan det kanskje være mulig å finne ut av om det ene er 
lenger enn de andre eller om økonomien har hvilt likt på alle fire. 
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jordbruk 
Det har vært holdt husdyr på stedet, både storfe og småfe. Bortsett fra det minste rom
met i tuft Ill som kan ha fungert som fjøs, er det ikke påvist uthusbygninger. Slike kan 
ha vært bygget i en teknikk som ikke har satt spor på overflaten og er dermed ikke på
vist. Heller ikke har en funnet områder i nærheten som viser tegn til dyrking l engslått. 
Rydningsrøyser er ikke funnet. Gerhard Schøning la i 1775 merke til «at den hele 
Landstrækning, som ligger under den østre og søndre Siide afBiærget, (Geitberget) bar 
tydelige Mærker efter at have, i fordum Dage, været opryddet, .... » (Etter Sletbak 
1977, s. 95). Men det kan like gjerne som Vesle Hjerkinn være gården Hjerkinn som 
har hatt slåttemarker her. 

En fjellbonde på Vesle Hjerkinn som har utnyttet flere ressurser, blant dem jakt og 
fiske hele året, trenger ikke å ha hatt stor buskap eller mange husdyr for å klare seg. Og 
det er få områder i landet som har hatt så rikelig tilgang på andre fortyper enn gress
vekster som nettopp her. 

Fig. 14. Utsnitt av kart med rekker av dyregraver, sette og tufter. 
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Fig. 15. Gammelt veifar. 

I senere tider har myrslått og særlig sanking av lav hatt meget stor betydning. Og 
vi har hørt at av småfe var det særlig geiter som ble holdt. Disse er nøysomme dyr og 
har sikkert kunnet slippe ut tidlig. I dette området er det lite nedbør og tidlig snebart. 

Spørsmålet om det har vært en fjellgård med bosetning året rundt eller om det har 
vært en seter med utvidet virksomhet, kan det bli vanskelig å få sikkert svar på. Etter 
vår oppfatning vil en påvisning av kidd i materialet være et sikkert indisium på at man 
har bodd her om vinteren. 

Naturlig fødselstid for kidd er i februar. For å få så kort inneforingsperiode som mu
lig kan en ha luket ut de geitene som «løp» for tidlig, idet slike egenskaper er arvelige. 
Etter en vurdering av materialet i middelalderbyene er førsteamanuensis Rolf Lie av 
den oppfatning at man allerede i middelalderen kjente til den typen avl. I benmateri
alet fra Vesle Hjerkinn er det påvist geit som ikke er utvokst. Det vil bli nøye 'analysert 
for om mulig å gi svar på mitt spørsmål. 
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Reinfangsten 
Selv om det har streifet dyr i området hele året og det ganske sikkert har vært drevet 
jakt året igjennom, må en regne med at bruken av dyregravene og storfangst av rein har 
vært begrenset til vår- og høsttrekkene. Disse kunne være over i løpet av noen få dager. 

De ca. 500 dyregravene mellom Dombås og Kongsvoll må betraktes som ett anlegg. 
Det finnes bare ett større av denne typen i Norge, på Varangerhalvøya (Manker og Vor
ren 1953). Gravene er av såkalt «samisk» type (Mølmen 1979, s. 438). De er også kalt 
fangstgroper (Hofset 1981, s. 84). Det mest karakteristiske kjennetegnet er at de er gra
vet ut i jord eller grus. De har alle opprinnelige hatt en mere eller mindre rektangulær 
form. Sidene nede i gropen har vært sikret med en grov stenmur eller en trekonstruk
sjon, det siste kan ha vært det vanlige i grus. Etter at bruken opphørte har løsmasser 
rast inn i gropen, og idag fremtrer de i terrenget som runde fordypninger med en mere 
eller mindre tydelig vold. I skogsterreng er de i regelen temmelig gjengrodde, på grus
ryggene kan de være tydelige (fig. 13). For beskrivelse av hele anlegget vises til Mølmen 
1979. 

Foruten selve dyregravene har anlegget i bruk vært utstyrt med en aller annen form 
for ledegjerder av tre, og gravene har vært skjult av et dekke av grener og kvister. Det 
skulle ikke meget til for at dyrene svinget unna og beveget seg dit det var ønsket. Der
for ble rekkene med fangstgropene gravet der en fant det gunstig, mens de murete dy
regravene gjerne ble lagt nøyaktig i trekkveien (Mølmen 1979, s. 438). 

Under trekkene må det ha vært viktig at anlegget fungerte, at ledegjerder ble tilsett 
og reparert og gravene dekket til med en gang de var tømt for bytte. 

Ikke alle deler av anlegget kan ha fått storfangst hver gang. Det vide, tildels åpne 
terrenget med slake fjellsider gjør det rimelig å tro at ytre faktorer, som vindretning, 
har vært medbestemmende for flokkens valg av rute. Før stengsler som jernbane, E6 og 
kraftutbygging isolerte reinen i ulike fjellområder, mener en nå at det trakk store flok
ker fra indre landsdeler, gjerne så langt som fra det indre av Sverige til sommerbeiter på 
Møre-kysten. Helt i ytterkysten er det nå registrert fangstinnretninger for rein (munt
lige opplysninger fra Ø. Mølmen). Så lenge bestanden var stabil har det rimeligvis vært 
satset mye på å få store fangster i vårt område. 

Det er lite rimelig at hele strekningen kan ha vært ettersett og brukt av en gård. 
Hypotesen er at enkeltdeler av anlegget har hatt tilknytning til hver sin enhet, til en 
gård i bygdene Dovre og Lesja. På fig. 14 vil en se alle seteranlegg, registrerte tufter og 
Vesle Hjerkinn markert, mens rekker med dyregraver er markert med sammenheng
ende symboler. Hvor en kjenner til at sette er flyttet i senere tid, er de gamle tuftområ
dene markert. 

Vis-a-vis Vesle Hjerkinn finner en idag 32 dyregraver i rekker, delvis på grusrygger. 
Endel er forsvunnet ved anlegget av ny E6. 

Tanken er at denne delen av anlegget har vært underlagt Vesle Hjerkinns ansvar. 
Vi regner det som sannsynlig at det har vært en overordnet, styrende instans. Om det 
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Fig. 16. Amulett av bly med runer og mnelignende tegn. 

i første hånd har vært et lokalt beliggende høvdingesete som har stått bak virksom
heten, er det ikke mange å velge mellom. Tofte på Dovre var tidlig krongods og senere 
kongsgård. På 1200-tallet bygget Håkon Håkonsson veitslehall for pilegrimer på Tofte. 
Avsjøseteren (fig.14) er den gamle seteren til Tofte, og i utkanten av engen der ligger 
flere gravhauger. Tofte har trolig meget tidlig hatt interesser i området. 

Om reinfangsten i stor stil tok til så tidlig som den første bosetningen på Vesle 
Hjerkinn, kanskje omkring år 800 e. Kr., vet vi ikke. I et lignende anlegg i Svartdalen i 
Lesja er en fangstgrop datert til 700-tall (op.cit. s. 439). 

De daterende elementer vi foreløbig har å holde oss til er kammene, som tidligst 
opptrer i begynnelsen av 1000-tallet, og dateringen fra dyregraven. Denne siste kan 
imidlertid bare vise en brukstid idet trematerialet kan være en reparasjon. Men vi kan 
uten tvil slå fast at i den perioden anlegget var i bruk, må fangsten ha betydd mye i 
Vesle Hjerkinns økonomi. 

Jakt og fiske 
Forekomstene av bein fra elg og fugl (rype og storfugl) og funn av pilespisser samt ben 
fra ferskvannsfisk som ørret og funn av en fiskekrok forteller bare at man har drevet 
med jakt og fiske. Omfa~get og betydningen lar seg vanskelig vurdere før alt ben
materialet er analysert. 
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/Fjellstue? 
Funn av mynter, betalingssølv og en mengde avfall fra ulike typer saltvannsfisk tar vi 
som et indisium på trafikk på stedet, og at vi befinner oss ved den eldste ferdselsveien 
nord/ syd over Dovrefjell. Trafikken har trolig økt sterkt med pilegrimsferdene til Nida
ros. Mens det er liten tvil om reinfangstens betydning, om husdyrhold og at man har 
drevet jakt og fiske, kan det bli vanskeligere å underbygge fjellstueteorien. Vi skal i det 
følgende forsøke å ordne faktorene som taler for denne: 

l. Beliggenheten ved det en tror er den eldste fjellovergangen. At det kan ha vært ferd
sel mellom Vesle Hjerkinn og der den nåværende turiststi fører langs Gautåi, fikk vi 
trolig bevis for i 1985. Det var mulig å følge et gammelt far _på grusryggene sydvestover 
fra tuftene. Bare en nyanseforskjell i farven på lav en «viste veien». (Fig .15). 
2. Bygningenes størrelse (tuft I og Ill) kan i dette tilfelle være en indikasjon. Hus av lig
nende dimensjoner og større er kjent både fra forhistorisk tid og middelalder. Opp
delingen av disse i flere rom med ulik funksjon har ført til teorier om at innhus og de 
ulike uthus har vært bygd sammen i en lengde (Martens 1973 og upubl., Myhre 1980). 
Men det er ikke påvist veggskiller i tuft I, og ingen del av tuften peker seg ut som uthus 
(Hougen 1944, s. 208). Etter utgravningen av tuft Ill er det imidlertid klart at på Vesle 
Hjerkinn har man ikke benyttet noen form for underlag under det nederste omfaret. 
Stokkene er lagt rett i grusen og bevaringsforholdene har vært gode. Det er liten grunn 
til å tvile på at ytterveggene i tuft Ill har vært laftet, det samme gjelder skilleveggen. 

Tuft I har trolig også vært laftet, men idet dateringen for dette huset ligger et par 
hundre år før, kanskje allerede fra 800-tallet, har vi litt vanskelig for å akseptere dette 
med en gang. Her har vi dessuten bare spredte spor av liggende trevirke og ikke lafte
hoder som i tuft Ill. Dette kan kanskje skyldes utgravningsteknikken. Men fravær av 
stolpehull og heller som kan ha tjent som underlag for takbærende stolper peker i ret
ning av en laftet bygning. Den jevne fordelingen av tre ildsteder i tuften gjør at en må 
se bort ifra at noen del av dette huset har hatt uthusfunksjon. Vi står da tilbake med en 
boligflate på ca. 170 m2 , hvis en inkluderer den «naturlige hevning» langs langveggen 
mot nord. Etter hva vi har sett av konstruksjonsdetaljer i tuft Ill, er det ikke utenkelig 
at det også i tuft I kan dreie seg om en moldbenk. Bredden er betydelig, ca. 2 m. 

Tuft Ill er en toromsbygning med et stort oppholds/boligrom og et mindre rom som 
helt mangler funksjonsbestemmende elementer. Oppholdsrommet har hatt to ildste
der med ulik funksjon. Dette er et trekk en kjenner bl. a. fra Neset på Møsstrond (Mar
tens upubl.). Der var imidlertid rommet på bare 20m2 • På Hovden, Møsstrond, var det 
tre boligrom på rad med et ildsted i hvert. Størrelsen var fra 12-20 m2 (Myhre 1980, s. 
332). 

I tuft Ill på Vesle Hjerkinn er det rommets størrelse og de brede moldbenkene, ca. 
1,50 m, som skiller det fra andre samtidige. Bredden er for stor til at de bare kan ha 
tjent som veggbenker med sitteplasser. I tidlige hus i Trondheim er det funnet benker 
på ca. 1m og i Gamlebyen i Oslo fra 1100-tallet er de ikke bredere enn 0,40 m. 
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Moldbenker synes å være et gjennomgående trekk i bygningene på Vesle Hjerkinn. 
Det er registrert voller i veggflukter også i tuftene Il og IV - av samme karakter som hva 
en noterte på overflaten i tuft Ill. 

Konklusjon 
Stedets beliggenhet i ferdselstraseen over Dovrefjell med bebyggelse allerede fra 
800-tallet, bygningenes størrelse og spesielle karakter gjør det rimelig å anta at Vesle 
Hjerkinn kan ha vært en bosetning med fjellstuefunksjon inntil den ble avløst av kong 
Øystens fjellstue på nordsiden av Folla. 

For stedets økonomi må husdyrholdet ha vært det stabile og sikre, mens reinfangsten 
i sesonger kan ha gitt store overskudd. Jakt og fiske må sees som et supplement. Korn 
har en måttet kjøpe. Dette trenger ikke ha vært noe problem, med salg av produkter 
fra fangsten. 

Bebyggelsen på Vesle Hjerkinn har eksistert etter opprettelsen av den nye fjellstuen, 
og vi skal ikke ha formening om forholdet mellom disse to. Når bosetningen opphørte 
vet vi ikke sikkert. Faktorer som konkurranse fra den nye fjellstuen og opphør av den 
store reinfangsten, samt Svartedauen kan ha vært viktige årsaker til at stedet ble lagt 
øde. 

Sluttbemerkninger 
Vi kan bare beklage at ferdafolk over Dovrefjell som har stoppet opp på Vesle Hjerkinn 
ikke lar seg etterspore i annet enn anonyme funn. Likevel er det ikke dårlig, det de har 
etterlatt seg, sett med arkeolog-øyne. Ingen hvem som helst har mistet en pung med 8 
mynter- og han har nok følt tapet. Myntene lå i en klump, og vi regner med at de har 
vært oppbevart i en nå forsvunnet lærpung. 

De øvrige funn av mynter, 7 ialt, og betalingssølvet forteller muligens om handel. 
Den kan ha foregått inne i de mørke stuer hvor det var lett å miste og vanskelig å gjen
finne de små myntene i alt avfallet som etterhvert ble skuffet ut på dynga. 

Restene etter tørrfisken er et indirekte spor av pilegrimene, hvis skare må ha økt 
gjennom tiden. Det var viktig å overholde fastedagene, som det var mange av. Man 
kunne neppe regne med å få fisk underveis. 

Sagaene forteller om konger som har reist over Dovrefjell. Først ute var Harald Hår
fagre og etter han Olav den Hellige: «Allerei'e Harald Haarfager og'n Guttorm, mor
bror hass, for tjodvegen gjønom dal'n over Dov'rfjelle aat Uppdal, eit taa aarom me'a 
døm dreiv med aa samle ihop di ymse smaarikje som lande var bytt i, te eitt rikje. Og 
'n Sante Ola for gjønom dal'n tri vendo som soga veit aa fortelja um, fyrste gongen va i 
1015 han kom over Dov'rfjelle, .... » (Etter Kleiven 1923, s. 87). 

Kong Håkon Magnusson Toresfostre reiste denne veien til Nidaros med sin fosterfar 
Tore på Steig da Håkon fikk kongsnavnet på Øretinget i 1093 (op.cit. s. 87). 
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Vi liker å tenke på at de alle kanskje har sittet på gressbakken på Vesle Hjerkinn og 
kost seg med sine margben. 

Note l. «De tilhører metamorfe bergarter. Mineralstrukturen er fin, til middels kornet (0,5-lmm) grano
blastisk. Det er omtrent lik mengde karbonat (magnesitt) og kalk og omtrent 5% ertsmineraler. Mineralsel
skapet og strukturen er lik i de to prøvene selv om mengdeforholdet varierer noe. De er så like at de godt kan 
stamme fra samme brudd». 

Etterskrift 
De avsluttende undersøkelsene på Vesle Hjerkinn i 1986 førte til funn av ytterligere 4 
mynter, en angelsaksisk fra 103 5 og 3 1100-talls brakteater. Et forholdsvis sjeldent funn 
er en 3 x 3cm, tynn blyplate med innrissete runer og runelignende tegn (Fig. 16). Ialt 
18 ulike gjenstander av bly med runeinnskrift er funnet i Norge. På enkelte av dem kan 
innskriftene tydes. De er alltid på latin og med kristent innhold. De antas å ha vært 
amuletter. Innskriften på blyplaten fra Vesle Hjerkinn lot seg ikke tyde. Den er rime
ligvis bragt til stedet av en pilegrim og forsterker inntrykket av trafikk på stedet. 

Tuft III. Etter totalgravning av tuften er det klart at det har vært minst en bygning 
på stedet tidligere. Det er funnet flere stolpehull, også under veggstokker og indre 
konstruksjoner. Alle hadde rester av stolper som vil gi muligheter til datering. 
Bygningen( e) har vært i reisverksteknikk med jordgravde stolper og har trolig av den 
grunn vært eldre enn tuftene I og II. 
Tuft V. Nederst i skråningen mot vest er det påvist en tuft etter at det ble gravet to prø
vesjakter. Det var ikke synlige spor av tuften i overflaten. Konsentrasjoner av metall på
vist med detektor førte til gravingen. Tuftens utstrekning er ikke kjent. Det er ikke 
funnet ildsted, men trolig et stolpehull. Bygningens funksjon er ukjent, det har vært 
gjettet på uthus, kanskje stall?. 

Summary 

Vesle Hjerkinn- A Mountain farm (?) exploiting various resources 

The main topic of this paper is the evaluation of the various resources exploited by the 
habitants of a Norwegian mountain farm called Vesle Hjerkinn situated 930 m above 
sea levd in the Dovre Mountains. The site which was in use from the early Viking Peri
od to approximately 1300 AD, consisted of four housegrounds and a midden. 

The site is near the oldest route between Dovre and Hjerkinn, in the Middle Ages 
one of the most important routes leading to Nidaros and the Shrine of St. Olav (d. 
1030). Vesle Hjerkinn lies at the eastern end of a 30 km long valley where most of Dov
re' s dairy farms are found. There are also approx. 500 reindeer pits along this stretch. 
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Two of the housegrounds and a large part of the midden have been excavated. Both 
buildings are thought to have been log houses. The majority of finds came from the 
midden which had partially slided and covered the greater part of one of the excavated 
houses. The content of the midden was astonishing. There were vast amounts of bones, 
mostly of reindeer, many of which were split. Besides sherds of soapstone vessels, fire
cracked sto nes and other domestic fin ds the re were also found 15 coins, a piece of bit 
silver, part of an 8th Century Irish brooch and half of a finger ring of jet. 
The contents of the midden also indicate that domestic animals were kept and that a 
great variety of salt water fish was brought to the si te from afar. Both the bone material 
and fin ds of arrowheads and a fish hook are evidence of hun ting and fishing. The re is 
also evidence that combs were produced at the site. There are finds of finished combs, 
semi-finished pieces as well as large amounts of waste material. In all cases the raw ma
terial used was reindeer ander. 

One theory is that animal husbandry formed the main economic basis of the sett
lement, although it remains to be determined whether Vesle Hjerkinn was a mountain 
farm or a «seter» belonging to a farm in the main valley. If the latter, habitation would 
have been seasonal. 

In the autumn and spring, the habitants would have tak en part in the large-scale 
reindeer hunts and may have had responsibility for the upkeep of the nearest row of 
reindeer pits. 

The place may also have served as a mountain lodge where travellers could seek shel
ter. If so, it would have been in existence long before King Øystein's mountain lodge 
2,5 km to the north, which was established in the early 12th century. There are a num
ber of factors that support this theory such as the site's proximity to the old road, the 
very special fin ds and various constructional details of the houses themselves. Yields 
from hunting and fishing may also have been an important contribution to the econo
my. 

The final investigations in 1986 led to finds of 4 more coins, one anglo-saxon from 
1035 and three bracteates from the 12th Century. A lead amulet with runes and runeli
ke characters was probably lost by a pilgrim (fig. 16). Several postholes with remains of 
posts were found underneath wall-logs and inner constructions in house Ill. They signi
fy that the re has be en at l east o ne older building, built in framework construction on 
the same spot. Another houseground, house V, was recorded at the bottom of the slo
pe towards the west. Trial trenches uncovered a possible posthole. N9 other constructi
ons were noted and the function of the house is unknown. 
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Kolbjørn Skaare 

Myntene fra Vesle Hjerkinn 

Ved utgravningene på Vesle Hjerkinn i 1984 og 1985 ble det funnet i alt 15 sølvmynter 
og et stykke betalingssølv i umyntet stand. Dessuten var det et stykke av sammenklist
ret sølvblikk(?) som for et uøvd øye kan se ut som kråkesølv. Det må nærmere under
søkes før vi kan si noe mer om hva det kan være. I en tid hvor utgravninger under små 
bygdekirker kan gi hundrevis av mynter, fortoner Hjerkinn-funnene seg kanskje som 
ubetydelige. Men det er de ikke, det er et meget viktig materiale som er kommet for 
dagen, viktig både numismatisk og historisk- og vel også arkeologisk. 

Vi er vant til, ja, rent bortskjemt med at myntene er våre trofaste hjelpere i alle slags 
dateringsspørsmål. Før vi skal avgi en fortegnelse over disse funnene, med tilhørende 
datering, kan det imidlertid være på sin plass å minne om den diskusjonen som har på
gått i numismatiske kretser om nettopp den myntgruppen som her er den viktigste, 
idet 9 av de 15 tilhører den. 

Disse myntene utmerker seg ved en middelvekt på rundt 0,45 g. Det er halvparten 
av det de norske penningene veide i det system Harald Hardråde la til grunn for sitt 
nasjonale myntsystem. Kong Harald er berømt, eller beryktet, for å ha blandet godt 
med kobber i myntmetallet, og dette er fastslått ved moderne analyser. Denne gruppen 
med lettere penninger har til gjengjeld det gamle, gode sølvinnholdet, ca. 90% Ag, el
ler på høyde med «brent sølv». Vi vet ikke noe om dette fra skriftlige kilder, men av 
myntene selv kan vi slutte at det har funnet sted en myntreform. De gamle, fullvekti
ge, men kobberholdige penningene ble erstattet med nye halvvektige, men fullødige 
penninger. Når har dette skjedd? 

En myntskatt fra Færøyene, fra Sand kirkegård fra Sandoy, som ble funnet i 1863 in
neholdt i tillegg til 50 tyske og 24 angelsaksiske penninger' en ungarsk, en irsk, 4 dans
ke og 18 norske mynter. Denne skatten inneholder nøkkelen til løsningen av pro
blemet. 

Det springende punkt i diskusjonen om Sandoy-funnets datering- den har pågått i 
godt over 100 år- er tolkningen av de norske myntene. Fjorten av dem tilhører nettopp 
myntgruppen fra Vesle Hjerkinn med vektnivå på det halve av Harald Hardrådes pen
ninger. 

To av myntene inneholder i adversomskriften navnet Magnus kombinert med tit
telen rex. Hvem er denne «kong Magnus»? C.F. Herbst som publiserte Sandoy-funnet, 
tok ham for å være Harald Hardrådes sønn Magnus. Han var samkonge med broren 
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Fig. 1. Funnene fra utgravningene i 1985: 
Norsk penninger ca. 1095-1100 (nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10); norsk mynt ca. 1095-1100, tilskåret 
halvpenning (nr. 4); norske brakteater (kvartpenninger) ca. 1150 (nr. 3 og 11); dansk penning 
ca. 1047-74, med hempe (nr. 2); tilklippet stykke betalingssølv med vekt som en (gammel) 
penning: 0,898 g (nr. 12). Nummerrekkefølge i 3 rader fra v. mot h. 

Olav Kyrre etter farens fall ved Stamford Bridge september 1066 og frem til sin egen 
død i april 1069. 

En annen oppfatning hadde den store norske numismatiker C.l. Schive. Schives mo
numentale verk «Norges Mynter i Middelalderen» hadde utkommet heftevis fra 1858, i 
1865 forelå det i sin helhet. Opprinnelig- det var før han kjente til Sandoy-funnet
hadde han bare hatt en enkelt mynt å gå ut fra i sin bedømmelse av overgangen til dis
se lettere og sølvrikere myntene. Denne myntreformen hadde han datert til slutten av 
1000-årene «om ikke under Olavs, saa dog under Magnus Il. Barfods Regjering». Schive 
rakk å få med Sandoy-myntene i sine «rettelser og Tillæg», verket forelå året før Herbsts 
artikkel var trykt. 

De lærde herrer hadde korrespondert om saken. Til Herbsts bestemmelse av Magnus
myntene bemerket Schive: «Myntene- formenes prægede under Magnus Haraldssøns 
Regjering og maaskee tildeels, efterat Broderen Olaf kom i 1067 tilbage fra England. 
Det er imidlertid noget tvivlsomt, om ikke disse Stykker blive at tilskrive Magnus Ill. 
Barfod (uagtet den hele Beskaffenhed af Sandøfundet ikke hentyde derpaa); til de flere 
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kjendelige Efterligninger afWilhelm Erobrerens Mynter i dette Funds norske Penninge 
kunde det synes, at en længere Tid end Magnus Haraldssøns korte Regjering maatte 
medgaa.» I sin publikasjon om funnet polemiserte Herbst mot Schives oppfatning og 
pekte på at ingen av de andre myntene i funnet var yngre enn 1066, derfor måtte 
«Magnus» være Magnus Haraldsson. 

Schive skrev så et foredrag om Sandoy-funnet til møte 9. november 1866 i det norske 
videnskapsakademiet (Videnskaps-Selskabet i Christiania). Her gikk han, under en viss 
tvil, over til Herbsts oppfatning. 

Senere har både den danske numismatiker Georg Galster og hans norske kollega 
Hans Holst (i Viking 1944, i sin kommentar til det første myntfunnet fra Hjerkinn) 
pekt på at engelske forbilder til de norske myntene i Sandoy-gruppen ser ut til å måtte 
trekke dem noe ned i tid. 

I en avhandling basert på norske mynter i lappiske offerplassfunn fra Nord-Sverige 
tok den svenske numismatiker Brita Malrner i 1961 spørsmålet opp på ny. Hun daterte 
den norske myntreformen til 1090, og sthte seg således på linje med Schives opprin
nelige oppfatning. De interne uoverensstemmelser i dateringen av de enkelte mynt
gruppene i Sandoy-skatten forsøker Brita Malmer å løse ved å dele skatten i to funn: 
Sandø I (mynter eldre enn ca. 1060) og Sandø Il (de yngre myntene). 

Med utgangspunkt i åtte nyoppdagede mynter av Sandoy-gruppen - deriblant en 
med kongenavnet Magnus - publiserte jeg en artikkel om myntreformen i Nordisk Nu
mismatisk Årsskrift 1969. Der forsøker jeg å vise at myntreformen først kan ha funnet 
sted under Magnus Berrføtt, eller ca. 1095. 

Det som har gjort det så vanskelig å få kabalen til å gå opp med Magnus Haraldsson 
som joker, har vært den store utvidelsen av norsk myntmateriale som kom med mynt-

Fig. 2. Tysk penning ca. 990-1030. 2:1 (foto Ove Holst) 
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skatten fra Gresli, Tydal i Sør-Trøndelag. Skatten ble funnet i 1878 og inneholdt over 
2. 200 norske penninger i et rikt utvalg av typer og varianter. Dette er mynter som i tid 
må plasseres mellom Harald Hardrådes utmyntning (8 av hans penninger fantes i skat
ten) og myntreformen som reduserte penningsvekten, men økte sølvgehalten. Til dette 
strekker iallfall ikke Magnus Haraldssons 2 l l 2-årige regjeringstid på noen måte til. 

Et psykologisk moment kommer inn her. Det passet så godt at den strenge og hen
synsløse Harald Hardråde gjorde mynten dårlig, - og at den snille og fredsæle Olav 
Kyrre gjorde den god igjen! At den krigerske villstyringen Magnus Berrføtt kunne kom
me med en reform som sanerte myntvesenet, har man ikke riktig fått seg til å tro. A 
betrakte mynthistorien under en moralsk synsvinkel kan føre galt avsted. 

Det er ikke kommet innsigelser mot dateringen av den norske myntreformen til ca. 
1095, og dette blir da det avgjørende utgangpunkt for tidfestingen av hovedgruppen 
av de nye myntene fra Hjerkinn. 

Da er det på tide å gi en oversikt over pengestykkene fra Vesle Hjerkinn. 

Norge 
9 penninger ca. 1095 - 1100, en av dem tilskåret halvpenning; 0,49lg, 0,487g, 
0,42lg, 0,397g, 0,385g, 0,373g, 0,257g, (O,l60g), (O,l42g) 
2 kvartpenninger/brakteater ca. 1150; O, 114g og 0,098g 
2 kvartpenninger/brakteater ca. 1180/ 1200; 0,097g, (0,043g) 

Danmark 
l penning fra Sven Estridsens tid (1047-1074), forsynt med hempe; (0, 74lg) 

Det tyske riket 
l penning av Otto-Adelheid-typen, ca. 990-1030; Mynten er probert ved mange inn
snitt på begge sider. Brutt i to stykker, ett stykke mangler; (0,597g) 

Mynter? 
Sammenklistrede stykker av sølvblikk, av utseende som kråkesølv; (0,36lg) 

Betalingssølv 
Tilklippet stykke av tvunnet sølvtråd, vekt 0,898g 

De norske penningene fra perioden 1095-1100 er relativt sjeldne. Fra det nåværende 
Norge kjente vi tidligere bare to eksemplarer: ett fra et ellers ukjent funn i «Nordlande
ne» og ett- morsomt nok- fra en hustuft som Bjørn Hougen grov ut i 1938 nettopp på 
Hjerkinn (Viking 1944). Skatten fra Sandoy på Færøyene har vi alt nevnt. En ennå 
upublisert dansk myntskatt fra Lundby Bakker, nær Aalborg, inneholder 67 norske 
mynter av denne halvpenningstandarden. Etter de andre myntene i denne skatten ser 
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Fig. 3. Norske brakteater (kvartpenninger) ca. 1180-1200. 2:1 (Foto Ove Holst). 

det ut til at den er nedlagt omkring år 1100, så det ser ikke ut til at dette viktige funnet 
vil ødelegge den kronologi som vi nå har basert oss på. 

Endelig er, som nevnt, lignende norske mynter funnet på lappiske offerplasser i 
Nord-Sverige. Fra disse egenartede opphopningsfunnene kjenner vi også paralleller til 
de norske brakteatene fra Hjerkinn og den danske penningen med hempe. 

Betalingssølv-biten fra Hjerkinn som veier nøyaktig det samme som standarden for 
de eldre norske penningene, er meget interessant i denne konteksten. 

Summary 

The coins from Vesle Hjerkinn 

Archaeological excavations carried out in 1984/1985 at the Vesle Hjerkinn house sites, 
Hjerkinn, Dovre, Oppland unearted 15 coins and a piece of cut twisted silver. With the 
exception of a German penny (c. 990-1030) and a Danish penny (1047-1074), the co
ins were all of Norwegian manufacture. Of special interest are nine pennies belonging 
to the post-reform group attributed to King Magnus Berføtt (1093-1103 ). The discussi
on of the coins, whih has engaged scholars since the 1860's, is also referred to. The later 
Norwegian coins are bracteates from the second half of the 12th Century. The find as a 
whole may be compared with finds of coins found at Lapp offering places in Northern 
Sweden. 
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Roar Hauglid 

Stavkirke - Stenkirke 

Ved år 1300 kan det ha stått omkr. 1300 kirker i Norge. Over 1000 av disse var stav
kirker. Resten var bygget i sten, de fleste enkle og prunkløse. Dette forhold mellom 
tre- og stenkirker var på den tid enestående for Norge. I våre naboland, i hvert fall i 
Danmark, og lenger vest- og sydover i Europa var trekirkene da forlengst avløst av 
byggverk i sten. Grunnene til at Norge holdt så lenge fast ved trebygg-tradisjonen kan 
være flere. Slik de middelalderske stenkirker er fordelt utover landet, er det tydelig at 
det særlig var i de rikere og tettest befolkede strøk på begge sider av Oslofjorden, og el
lers rundt bispebyene, at man hadde funnet anledning til å bygge stenkirker. Oppover 
i dalene dominerte trekirkene, et forhold som gjør seg gjeldende den dag i dag. 

Ut fra dette kan en tenke seg at økonomiske forhold har vært en av grunnene til at 
det ble bygget så få stenkirker i Norge. Sten- og murbruk var jo ukjent like til mid
delalderen setter inn, og en var til å begynne med avhengig av tilkalte spesialister for å 
reise stenbygg. Disse måtte derfor bli kostbare. Men årsakene har kanskje ikke bare 
vært av økonomisk art. I vårt vidstrakte land med så mange adskilte daler må vi også 
regne med at tradisjonsfaktoren kan ha gjort seg gjeldende, og trevirket hadde de jo for 
hånden. 

Den altoverveiende del av middelalderens trekirker i Norge var etter alt å dømme 
bygget som stavkirker, d.v.s. at vegger og bærende deler bestod av reist virke. Dette i 
motsetning til tidens husbygg som var laftet opp av liggende stokker. Mens dette lafte
bygget var kommet inn fra det østlige Europa, har det norske og nordiske stavbygget 
sin åpenbare europeiske opprinnelse i syd og vest. Det gjelder så vel i dets første, mere 
primitive form som jordgravne stolpe- eller «palissade»-bygg, som i det høyere utvikle
de stavbygg på sammenhengende svilleramme over jord. 

Denne hovedtese, som er fremholdt og begrunnet i undertegnedes bøker om de 
norske stavkirker (Hauglid 1969, 1973-76), er i de senere år stadig sterkere bekreftet 
gjennom den arkeologiske forskning. De tallrike spor som er funnet etter tidlige stolpe
og svillebygde trekirker i Europa, viser med all ønskelig tydelighet hvor de første tre
bygde misjonskirker i 1000-årenes Norden har sine forbilder. 

Tar vi for oss de eldste spor som er funnet av trebygde kirker i Norge, fremgår dette 
klart. En rekke arkeologiske utgravninger som i de senere år har vært foretatt under gul
vene i nå stående stav- eller stenkirker, har vist at det har stått eldre trekirker på stedet, 
.reist som stolpekirker. Dvs. at veggene har bestått av jordgravne stolper med loddrett-
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Fig. 1. Holtålen kirke, nå på Sverresborg, Trondheim. De aller fleste stavkirker har vært av denne 
enkle type, i plan og form identisk med de samtidige stenkirker. Noen av dem gikk, som her, så 
langt i sin etterligning av stenarkitekturen at de også ga avkall på den ellers tradisjonelle drage
stilsdekoren ved portalene. 

(Foto Ra) 

stilte veggplanker imellom. Da det aldri er funnet noen spor i jorden mellom stolpene, 
må veggplankene antas å ha stått på grunnsviller innspent mellom stolpene. I noen til
felle er det- som i mange av tidens sten- og torvbygde langhus- også funnet stolpe
hull etter innvendige takstøtter. 
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I Europa er denne bygningsteknikken kjent fra langt tilbake, ja helt fra forhistorisk 
tid, da helst med flettet og lerslått risverk som veggutfyllig mellom stolpene. Men etter 
hvert har flettverksveggene blitt erstattet med veggplanker på innspente grunnsviller. 

Da misjonen trengte inn i Nord- og Mellom-Europa, og kirker skulle bygges, tok 
man den stedlige byggeskikken i bruk. Utenom de sentrale stedene var det hverken ev
ne, tid eller penger til romerkirkens stenbygg. En rad av utgravninger i kirkegulv eller 
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Fig. 2. Spor etter to på hverandre følgende stolpekirker (i virkeligheten overlapper de hverandre) 
under gulvet i en tysk stenkirke, Tostedt, Kr. Harburg. Den yngste (øverst) fra 9. årh. 
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Fig. 3. De første norske misjonskirker var av samme type som de lenger sydover i Europa. Øverst, 
spor etter to på hverandre følgende stolpekirker (overlapper hverandre) under gulvet i søylestav
kirken i Kaupanger i Sogn. (Etter Liden). Under, tilsvarende spor i gulvet i den senere Mariakir
ken i Oslo. (Etter Christie). Begge ant. fra 1000-årene. 
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kirketufter i Europa viser at disse kirkene var bygget på samme måte som dem det er 
funnet spor etter i Norge (Fig. 2-3 ). Det gjelder såvel teknisk, som formalt. Planen er 
således gjennomgående den samme: Langkirke med rektangulært skib, med eller uten 
takstøttende stolper innvendig, og et kortere og smalere kortilbygg for alteret i øst. I 
enkelte tilfeller kan koret være avdelt innenfor skibets rektangel, men noen form for 
sentralbygg er ikke kjent. 1 

Denne kirkeplanen som altså er typisk, ikke bare for de norske stolpekirkene, men 
også for de senere stav- og stenkirkene, synes nå å være akseptert av forskerne som selve 
«Urtypen» for den misjonerende kirke og dens etterfølgere i Europa og Norden. Det 
spørsmål som imidlertid har vært reist, -merkelig nok, kan man si- er om det er tre
eller stenkirken som har vært den givende part i planenes utforming med skib og eget 
kor. 

Den tyske forsker Claus Ahrens har således drøftet dette spørsmålet i en omfattende 
katalog over «Friihe Holzkirchen i Europa (1981) som ble gitt ut i forbindelse med en 
utstilling vedr. dette emne, holdt i Helms Museum i Harburg (senere på Norsk Folke
museum i Oslo). I motsetning til de fleste forskere vil Ahrens helst ikke innrømme 
stenkirken noe i dette. Det er trekirken som har vært den givende. Dens planløsning 
med eget kortilbygg kan etter hans mening ha vært typedannende for de stenkirker 
som avløste trekirkene. På den annen side antyder han at dette rette kortilbygget kun
ne være en slags omdiktning i tre av tidligere stenkirkers halvrunde apsider, som det var 
vanskelig å omsette i tre, dette skjønt han selv er klar over at det også eksisterte stenkir
ker med rett avsluttet kor som var eldre enn de første misjonskirker. 

Også når det gjelder de norske stolpekirkenes etterfølgere, de egentlige stavkirker, 
avviser Ahrens, som vi senere skal se, enhver forbindelse mellom disse og stenkirken. 
Preget som han synes å være av Strzygowskis antiklassiske ideer, hevder han at stav
kirken, særlig da den yngre søylestavkirken, bare er norsk, «einheimisch» som Strzy
gowski hevdet. Etter Ahrens' mening skal påvirkningen like gjerne ha gått den andre 
veien, fra tre til sten. Hans argumenter for dette er imidletid få, gamle og lite over
bevisende. Det gjelder bl. a det nå svært slitte eksempel med det angelsaksiske sten tårn 
ved kirken Earls Barton i Northampshire. Å sammenligne kryssdekoren øverst på dette 
tårn med de konstruktive kryssavstivningene i de yngre stavkirkene, eller ved disses en
da senere klokkestøpuler, er helt irrelevant. Tårnet i Earls Barton er mellom 100 og 200 

år eldre enn de sistnevnte byggverk, og noen sammenheng med disse kan ikke etab
leres. Ahrens innrømmer da også selv at kryssmotivene i Earls Barton er en ren dekora
sjon. 

En diskusjon som denne er ellers lite interessant. Når det gjelder de første norske 
trekirker, stolpekirkene, er forbindelsen med de eldre trebygde misjonskirker i Europa 
klar, teknisk som formalt, samtidig som planformen er identisk med eldre, samtidige 
og senere kirker i sten. Hvilke av disse byggverk, stenkirken eller trekirken, som har 
vært den givende part, kan neppe være diskutabelt. Romerkirkens stenbygg var jo klart 
de eldste og fornemste, knyttet til kongelige eller biskoppelige sentra. 
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Når det gjelder stolpekirkens etterfølgere i Norge, de egentlige stavkirker reist på 
svilleramme over jord, skjer det ingen forandring i ovennevnte forhold. Selv om det i 
dag ikke er bevart noen slik stavkirke i Europa, er det, både ut fra arkeologiske funn og 
andre forhold, åpenbart at denne nye bygningstypen i rikt monn har vært representert 
også her. Etterhvert som stolpekirkenes jordgravne konstruksjoner råtnet, ble det byg
get stavkirker, som i sin tur forsvant da stenkirkene kom. Forbindelsen mellom de nor
ske stavkirkenes plan og stenkirkenes er nå enda klarere. Av de bevarte norske stav
kirker kan vi se at også døråpningenes plassering stort sett er konform med stenkirke
nes: Hoveddør til skibet i vest, en dør på skibets sydvegg, og syddør til koret. Skibets 
plan er fortsatt rektangulær, og kortilbygget er som før en integrert del av kirken, svaret 
på det gamle liturgiske krav om en avmålt plass for det aller helligste. Den stadige ut
videlse av korene utover i middelalderen viser hvor viktig dette bygningsledd var for 
kirken. Jeg påpeker dette her fordi Ahrens, til tross for sin klare erkjennelse av «urty
pen» for den nordiske stavkirke, synes å slutte seg til ark. Håkon Christies tanker om 
stavkirkenes kor, særlig da de senere søylestavkirkenes, som noe løst tilknyttet, noe som 
opprinnelig egentlig ikke hører til . 

Etter det ovenstående må denne ide, som Christie bl. a har fremkastet i den nye nor
ske kunsthistorie (Christie 1981), synes fremmed. Den dypere tanke som imdlertid lig
ger bak hans ide, skal jeg komme tilbake til senere. 

Det er ikke bare i planen at de eldste nordiske stavkirkene viser sammenheng med de 
eldre og samtidige stenkirkene. Med planen følger også den ytre form med et mindre 
og lavere kortilbygg. Takkonstruksjonen synes også å ha vært den samme som i stenkir
kene. Av eldre eksempler vi kjenner (Hemse, Hørning), fremgår det at takstolene i de 
eldste stavkirkene var av den vanlige «romanske» type med tversgående bindbjelker 
nederst, altså ikke saksetakstoler, som senere blir det alminnelige i stavkirkene. Dette 
fremgår også tydelig av en «stavkirkeskrivelse» vi har i en prekensamling fra midten av 
1100-tallet. 

Bare på ett område finner vi et skille i forhold til stenkirkene, og det ganske mar-
kant. Det gjelder den rike utvendige, skårne dekor som fra omkr. 1100 kom til å pryde 
enkelte av de første nordiske stavkirkene. Særlig fremtredende møter vi denne dekora
sjonstrang i Urnes li, den enskibete forløper for den nå stående søylestavkirken der. 
Noe tilsvarende dette er det vanskelig å finne i den samtidige kirkearkitektur i sten. 
Riktignok er den strenge romanske stenstil nå iferd med å mykne opp når det gjelder 
forholdet til dekor, men noe lignende Urnes-dekoren finner vi ingensteds ved stenkir
kene. Det gjelder så vel plasseringen av dekoren, på portaler, hjørnestolper og gavlfel
ter, som de stilmessige motiver som er rent nordiske i sin opprinnelse, en siste utløper 
av vikingetidens stilverden (Fig. 4). 

Før vi går videre inn på dette problem, må vi imidlertid rette opp en misforståelse 
som altfor lenge har fått lov til å gjøre seg gjeldende i diskusjonen om Urnes kirke, 
senest i Erla Bergendahl Hohlers artikkel i den nye norske kunsthistorie (Hohler 1981). 
Som enkelte andre går hun ut fra at den utskårne dekor i Urnes-stil stammer fra den 
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Fig. 4. Urnes kirke, nordvegg. Bevarte tiler og deler av vest- og sydportal fra den foregående kir
ke på stedet, Urnes II fra omkr. 1100. (Foto Maurtvedt 1964) 

første jordgravne stolpekirken som det er funnet spor etter i gulvet under den nåværen
de kirken. Som undertegnede forlengst har påvist, er dette feil (Hauglid 1970). Både 
de utskårne delene og de fleste av veggplankene, som er brukt opp igjen i den nå stå
ende kirken, stammer fra en enskibet stavkirke på hel svilleramme. Svillene er delvis 
bevart. Den nåværende søylestavkirken på Urnes er således den tredje på stedet. 

Når Bergendahl Hohler ellers avviser undertegnedes rekonstruksjon av de to utskårne 
plankene ved siden av portalen på kirkens nordvegg som deler av den opprinnelige syd
portal, er hennes argumenter her irrelevante. Plankene har not for innfelling av topp
stykke. Det er denne noten som er forlenget nedover for å gjøre portal plankene om til 
veggplanker. Et plugghull til befestigelse av toppstykket kan ennå sees på den høyre 
planke. De merker etter stapler og låsbøyle av jern som hun etterlyser, er forsvunnet 
ved avteljingen av døranslaget for den nye not. Den bevarte del av søndre svill viser for 
øvrig spor etter sydportalen. 

Så tilbake til dekoren på Urnes Il. Det at en slik utvendig utsmykning er ukjent ved 
de eldre eller samtidige stenkirker, har bragt enkelte til å tro at vi her endelig har med 
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en levende hjemlig tradisjon å gjøre,. en utvendig dekor som skulle gå tilbake på enda 
eldre nordiske, kanskje også eldre europeiske stav bygg. Meget tyder på at dette ikke er 
tilfelle. De europeiske misjonskirken es veggutfyllinger mellom de jordgravene stolpe
ne, lerslått vidjefletning, «Spaltbohlen», eller halvkløvninger, var lite egnet til ut
smykning av ovennevnte art. En skriftlig kilde understreker dette. I en levnetsbeskrivel
se over biskop Altmann, som virket i Passa u i 2. halvdel av 11. årh, heter det: «Ante 
eius adventum omnes paene ecclesiae in illo episcopale erant ligneae et nullo ornatu 
decoratae ----- nunc autem eius industria omnes paene ecclesiae in episcopatu sunt lapi
dae, libris, pictures et aliia ornamentis decoratae». Før hans tid var altså nesten alle kir
ker i bispedømmet av tre og uten dekor eller utstyr, mens de nå, etter hans virke, nes
ten alle er av sten, og forsynt med bøker og bilder, likeså med smykkende forsiringer. 

Etter min mening gir denne kilde en god beskrivelse av forholdet også andre steder. 
Ved den opprinnelige jordgravne «palisade»-bygde stavkirken i Greensted, hvis vegger 
delvis ennå står, er det ikke tegn til utvendig dekor, og om de lignende store 
«palisade»-bygde kirkene i Lund fra midten av 1000-årene har hatt noen slik utsmyk
ning, er heller tvilsomt. Det samme gjelder de eldste gotlandske svillestavkirkene som 
vi har spor og rester etter, Hemse, Eke, m.fl. Den nåværende utskårne drageportalen i 
Hemse må åpenbart være fra senere tid, da de opprinnelig jordgravne veggplankene 
ble satt opp på svilleramme. 

Heller ikke i den tidlige husbyggingen i Norden ser det ut til at utvendig dekor kan 
ha spilt noen rolle. Til langt opp i 1000-årene var storfamilie-husene lange bygninger, 
utvendig dekket av sten og torv. Selv så sent som omkr. 1200 hadde den store tømrede 
årestuen som det er gravd frem spor etter i Borgund på Sunnmøre, stenfyllinger oppet
ter veggene utvendig. 

Innvendig var forholdet et annet. Her vet vi, både fra sagaene og av bevarte inn
vendige panelbord fra Island, at rommene kunne være dekorert med utskjæringer. Inn
vendig dekor i Urnes-stil er også kjent fra den tidligere stavkirken i Kvikne. Det er i sli
ke utsmykninger vi må se forutsetningene for den utvendige dekor som fra omkr. 1100 
kommer til å prege de første stavkirkene i Norden som blir reist på sammenhengende 
svilleramme over jord, som Urnes Il, Bjølstad, Torpo I og Hopperstad I i Norge, Eke og 
Brågarp i Sverige, og Hørning i Danmark. Når denne dekoren først nå blir overført til 
eksteriøret, skyldes dette at stavbyggets teknikk og materialbehandling nå var nådd så 
langt at det ga gode muligheter for eksteriør dekor. En første sped begynnelse kan vi se 
på portal fra Eke på Gotland som bare har en forsiktig antydning til portaldekor i 
Urnes-stil. Når denne stilen nå ble lansert som utvendig dekor på kirkene, kan også de 
tusentalls Urnes-dekorerte runestenene i Sverige ha inspirert. Den ornerte hes
teskoformede døren fra Urnes Il taler sitt tydelige sprog om det. 

Når den nye sville-teknikken blir tatt opp i Urnes kirke omkr. 1100, og kirkene i 
denne gruppe får så rik utsmykning, må vi historisk se dette i sammenheng med utbyg
gingen av byene med den rike byggeperiode som er spesielt omtalt i sagaene under 
kongsbrødrene Øystein og Sigurd Jorsalfar. I de første år av 1100-tallet bygget kong 
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Eystein ny kongehall i Bergen. Om denne sier munken Teodoricus i 1180 at den var et 
prektig arbeide, «Skjønt av tre», og Snorre betegner den som «det herligste trehus som 
har vært bygget i Norge». Om Nicolaus-kirken i tre som Eystein reiste i Trondheim, sier 
Snorre at den var «meget omhyggelig utført i utskjæring og alskens arbeide». Endelig 
hører vi om Sigurd Jorsalfars korskirke i kongsgården i Konghelle at den var «en trekir
ke omhyggelig bygget både i emne og utstyr». Nettopp i dette miljø er det Urnesgrup
pens svillekirker med deres nye byggeteknikk og nye eksteriørdekor passer inn. For 
Danmarks vedkommende understrekes dette ytterligere av skalden Markus Skeggjasons 
lovprisning av kong Erik Ejegods (1095-1103) trekirker som «i enhver henseende» var 
«de fineste kirker bygget av tre nord for Sachsen». Ofr. Hørningsplankens Urnes-de
kor.) 
Med Urnesgruppens nye svillekirker har portaldekoren fått fast innpass i stavkirke-arki-
tekturen. Fra nå av skulle man vente en jevn utvikling frem til de senere typiske drage
portalene. Og slik skjer det vel også. Stilistisk er ikke spranget fra Urnesportalen til de 
senere fra Ulvik og Hopperstad særlig langt. Men allikevel har det skjedd noe nytt. 
Selvom stilfølelsen fra Urnes fremdeles er levende, er motivene nå hentet fra den ro
manske stilverden. Urnesdyrene er blitt til vingede drager, og den europeiske plan
teranken har kommet inn og overtatt ormeslyngenes rolle. Samtidig har motiver fra 
den romanske stenarkitekturen nå fått et innsmett i de norske portalene. På hver side 
av portalåpningen er det kapitel- og baseprydete halvsøyler, etter hvert med rundbue 
over (Fig. 5). 

Henimot slutten av 1100-tallet forsterkes denne innflytelsen fra stenarkitekturen. Til 
og med stenkirkenes romanske sokkelprofiler kan bli etterlignet, et godt eksempel på 
motens makt, og hvordan den arbeider på tvers av materialmessig fornuft. Men hva 
som er enda viktigere: Ved en betydelig del av de sentrale stavkirkene mister dragesti
len sitt tak, og portalene går over til å bli rene arkitektoniske søyleportaler som i sten
kirkene. Ved de mindre korportalene hadde dette lenge vært tilfelle, men omkr. 1200 
får vi plutselig en rekke med stavkirker, enskibete som søylestavkirker, hvor man har 
forlatt dragestilsdekoren for godt og gitt seg den rene stenarkitektur i vold (Fig. 6). 

Dette totale brudd med den gamle stilfølelse hører til et av de mest interessante mel
lomspill i stavkirkearkitekturen, bl.a. fordi det kan se ut til å henge sammen med en 
helt ny stavkirketype som nå dukker opp, søylestavkirken med dens basilikale indre 
søylereisning og forhøyede midtparti. I de påviselig eldste av disse, de som ikke har el
ler har hatt den senere innbyrdes avbinding av den indre søylereisning med «tenger» og 
kryssavstivninger (Kaupanger, Fortun, Hafslo, Årdal, lom, Grinaker, Vinje og Aur
dal), har dragestilen så å si vært bannlyst. Bare ved to søylestavkirker som bygnings
teknisk hører til samme gruppe, Hopperstad og Urnes, er den gamle stilen tolerert, i 
Urnes dog av en annen og senere romansk karakter (kapitelene).- Enkelte av de andre 
har fått drageportaler ved en senere ombygning. 

I alle disse store og delvis sentrale søylestavkirkene (hele 9 av de ca. 25 i dag kjente) 
har altså «stenstilen» vært enerådende. Og dette gjelder ikke bare søylestavkirkene. Fle-
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Fig. 5. PorrafplaLJker fra Ulvik stavkirke i Hardanger. Selv om nye europeiske motiver, pl:mteran
ker og drager, er kommer til, er stilfølefsen fra Uraes fremdeles levende. De kapitt'l- og base
forsynte halvsøyler vidner imidlertid om den kommende inafJytelse fra sten-arkitekturen. 
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Fig. 6. I de eldste basilikale søylestavkirkene er all dragedekor utelukket. Portalene er rene søyle
portaler inspirerte av stenarkitekturen. Enkelte av de enskibete stavkirkene følger etter. Kau
panger (t.v.) og Rinde, Sogn (jfr. også fig. 7). 

re av de mindre, enskibete, har også fulgt med i denne ornamentale «renselsesproses
sen». Det er Underdal, Vangsnes, Rinde, Borgund l, Rødven I og Holtålen (Fig. 7). Vi 
står altså overfor det interessante faktum at omkr. en tredjepart av alle de stavkirker 
som står i dag, eller er kjent gjennom oppmåling eller bevarte konstruktive deler, har 
brutt fullstendig med den gamle ornamentale tradisjon og gitt seg stenkunsten i vold. 
De har heller ingen annen form for den dekor vi regner som karakteristisk for stavkirke
ne, bl.a de maskene øverst på midtsøylene som blir alminnelig i de noe yngre søylestav
kirkene. Fordi man ikke har innsett, eller har valgt å overse det faktum som her er på
pekt, har diskusjonen om den norske søylestavkirkens opprinnelse ofte kjørt seg fast i 
feil spor. 

Grunnene til dette er imidlertid flere. Svært lenge svevet man i den villfarelse at søy
lestavkirkene, slik vi møter dem f.eks. i Borgund, representerer den typiske norske stav
kirke. Såvidt vi kan bedømme av det kjente materiale, er dette ikke tilfelle. På samme 
måte som stenbasilikaen blant stenkirkene, representerer søylestavkirkene bare en liten 
og eksklusiv del av stavkirkene, kanskje bare 10%. Den typiske og vanlige stavkirke var 
av samme form som de eldre stolpekirkene, enskibet med rektangulært skib og mindre 
kor (Fig. 1). Dette er viktig å ha for seg, når en skal diskutere spørsmålet om den basili
kale søylestavkirkens opprinnelse. 

En annen og enda viktigere grunn til feilslutninger som har vært gjort, er den date
ring man lenge har operert med for søylestavkirkenes vedkommende, såvel relativt som 
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Fig. 7. Vangsnes nedrevne stavkirke, Sogn. Denne enskibete kirke fra omkr. 1200 er både i plan, 
form og detaljer preget av stenarkitekturen. Apen søyle-svalgang. 
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Fig. 8. Eksempler på den indre reisning i noen søylestavkirker. (For fullstendig oversikt se Haug
lid 1984 fig. l - 3). 
Øverste rekke: Den indre reisning i de eldste søylestavkirkene fra omkring 1200 har ingen skrå
avstivninger. Søylene avsluttes ikke med «masker» øverst og har til å begynne med heller ikke 
kapiteler. 
Nederste rekke: Med den yngre, store hovedkirken i Stedje i Sogn (fra noe før 1250) får søylestav
kirkene mer høydeformat og nye avstivende konstruksjonselementer. «Andreaskors» og sam
menbindende «tenger» blir tatt i bruk. «Maskene» øverst på søylene har nå fått sin faste plass. 

absolutt. Flere har trodd at den såkalte 4-søylede Valdrestype med drageportaler og 
påviselig yngre konstruktive elementer i den indre søylereisning var eldre enn den 
gruppe jeg ovenfor har omtalt, og som ikke har noen av disse elementer. At dette er 
feil, fremgår klart, idet vi i en rekke tilfeller kan se at kirker i den sistnevnte gruppe har 
fått de yngre elementer tilført sekundært, ja at enkelte av dem er blitt helt omgjort til 
«Valdrestype». Som man vil se av det oppsatte skjema, kan de norske søylestavkirkene 
inndeles i to helt klart karakteriserte grupper, - den ene uten intern avstivning av søyle
ne i den indre reisning, og med rene søyleportaler uten dragedekor, den andre med 
nyere konstruktive elementer og drageportaler (Fig. 8). At den første gruppen er den 
eldste, synes nå å være erkjent av de fleste forskere, bl.a. også Claus Ahrens. 

Siden det selvsagt er den eldste forekomst av søylestavkirken vi må gå ut fra, når det 
gjelder å finne frem til typens opprinnelse, blir den absolutte datering av denne svært 
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viktig. Ut fra åpenbart feilaktige, i beste fall tvilsomme, tolkninger av runeinnskrifter 
og myntfunn er det her i visse tilfeller trukket slutninger som er totalt uholdbare. Det 
gjelder først og fremst søylestavkirken i Borgund som etter en angivelig «innvielses
innskrift» i runer skulle være fra omkr. 1150. Innskriften står imidlertid i en bygnings
del som må være minst l 00 år yngre. 

Når Claus Ahrens uten videre regner med at det har vært bygget søylestavkirker i 
Norge helt fra begynnelsen av 1100-tallet, er det en antagelse som det ikke finnes noe 
som helst grunnlag for, det være seg i bevart materiale eller i skriftlige kilder. Erla Ber
gendahl-Hohler har ut fra rene stilkriterier alene datert den nåværende søylestavkirken 
på Urnes, som hun og flere- etter min mening feilaktig- antar som den eldste i grup
pen til omkr. 1160, til nød 1180. Undertegnede har på stilkritisk og bygningshistorisk 
grunnlag datert den til noe etter 1200. Stort sett har de fleste forskere samlet seg om de 
siste par tiår av 1100-tallet eller tiden omkr. 1200 som byggetid for de eldste søylestav
kirkene. At de neppe kan være stort eldre, fremgår også indirekte av de få skriftlige kil
der vi har fra tiden, den tidligere nevnte Homilie-boken med dens 
stavkirke-«beskrivelse» og de eldre kristenretter for Gulating og Borgarting. I disse kil
der tales det bare om hjørnestaver som avgjørende bygningsledd for kirkene, og det er 
tydelig at det er en-skibete kirker det dreier seg om. Det samme gjelder i den eldre 
Vastgotalagen i Sverige. 

Med en datering av de eldste søylestavkirker til omkr. 1200, noe som passer vel inn 
både stilistisk, bygningshistorisk og rent historisk - flere av søylestavkirkene, kanskje de 
fleste, har hatt eldre enskibete forgjengere - synes det vanskelig å akseptere den id~ 
Håkon Christie og i tilslutning til ham, Claus Ahrens har fremkastet om søylestavkir
kens opprinnelse. I oppfølgelse av sin tanke om søylekirkens kor som noe opprinnelig 
ikke tilhørende, ser Christie skibet som et slags «sentralbygg» som skulle ha sin opp
rinnelse i et antatt eldre «opphavsbygg», omgitt av lavere omganger på alle fire sider, 
«for den saks skyld en førkristen bygningstype». Dette antatte «sentralbygget» skulle så 
senere være blitt omgjort til et lengderettet skib og utvidet med et kor, den gang det 
ble aktuelt å bygge kirker. Christie peker i den forbindelse på de spor etter jordgravne 
stolpekirker fra midten av 1000-årene som er funnet under gulvene i Urnes og Lom kir
ker, og hvor det er påvist stolpehull etter en angivelig indre stolpereisning (Fig. 9). I 
Urnes er det fire stolpehull (?) i skibet, i Lom to rader med hver tre stolpehull, noe 
skjevt plassert i skibet, og i innbyrdes sprikende retning. Christie tenker seg at det her 
kan ha stått stolper som har gått gjennom taket og båret et oppbygg, eventuelt for 
klokker. Disse jordgravne stolpekirkene skulle så danne et mellomstadium i en utvik
ling frem til søylestavkirken. (Christie 1981). 

Hypotesen er interessant, men neppe teknisk og historisk gjennomtenkt. Både når 
det gjelder veggstolper og innerstolper i Urnes og Lom, tyder såvel stolpehullenes art 
som deres delvis upresise plassering på forholdsvis primitive byggverk. A rekonstruere 
disse med indre forhøyet søylereisning, skulle by på ganske store tekniske vansker. Og 
hva skulle disse «tårnene» i Urnes og Lom, eller i de antatte førkristne sentralbyggene 
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Fig. 9. Utgravningsplaner for Urnes (øverst) og Lom kirker. Spor etter stolpekirker fra 1000-årene 
med indre takstøttende stolper. (Etter Christie). 
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Fig. 10. Alle de eldste søylestavkirker er typiske langkirker med eget kor. 
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ha tjent til? Til klokker? I Lom ville man i så tilfelle få et klokketårn med en rektang
ulær grunnflate på nær 20 m2 • Om den første kristne menighet i Lom eide kirkeklokker 
da den første stolpekirken ble planlagt og bygget omkr. 1050, vet vi ikke, men har den 
hatt noen, må vi vel gå ut fra at det var små messe- eller håndklokker. De større, støpte 
kirkeklokkene ble neppe alminnelige før nærmere 1200, og da ble de hengt i egne stø
puler, slik vi bl.a kan se på det kjente billedteppet fra 1200-tallet fra Skog i Sverige 
hvor stavkirken selv bare har en liten, lett takrytter for små messeklokker. Etter min 
mening må de indre stolpehullene i Lom, og lignende hull som senere er funnet i Ring
ebu kirke, være spor etter de vanlige takstøttende stolper som er kjent fra tallrike andre 
tufter etter stolpekirker i Europa. 

Tanken om et sentralbygg som forutsetning for stolpekirkene og de senere stavkirke
ne synes ellers å ha lite for seg. Noe slikt byggverk fra førkristen eller senere tid er ikke 
kjent. De fleste av de misjonskirker som det er påvist spor etter i Europa eller Norden, 
er langkirker med rektangulært skib og tilhørende mindre kor. Det samme gjelder de 
senere stavkirker. Skibet kan, som i stenkirkene, være lengre eller kortere, men leng
deretningen er alltid den dominerende. Dette gjelder ikke minst de første søylestav
kirkene (Fig. 10). Skibets lengderetning er her helt klar, og er ytterligere understreket 
ved at den indre søylereisnings midtsøyler i øst og vest ikke når ned til gulvet, men en
der på en utveksling høyere opp. Selv i de yngre, såkalte fire-søylede Valdres-kirker, 
hvor skibet er ganske kort, og tanken om å lage et sentral-anlegg måtte ligge rett for 
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Fig. 11. Europeiske saksetakstoler fra 12. og 13. årh. Med katedralenes hvelvslagning ble typen 
alminnelig fra siste del av 11'00-tallet. 
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hånden, har skibet beholdt sin lengderetning. Og det gjelder også de midtstolpekirke
ne som er kjent. Midtstolpekirken~ er jo for øvrig ikke annet enn vanlige enskibete kir
ker, idet midtstolpens funksjon bare er å gi støtte for en større takrytter på samme måte 
som vi ser det i enkelte av stenkirkene. Når midtmasten i stavkirken er avspent mot si
deveggene, er det ikke for å støtte disse, det er masten som trenger støtte fra dem. 

Mens Christie er mere indirekte i sin avvisning av en forbindelse mellom stenbasili
kaen og den samtidige basilikale søylestavkirke, går Claus Ahrens rett på sak. Med stor 
suffisanse hevder han at den siste er «eine konsequente Erfindung und Entwicklung in
nerhalb des Holzbaus». Hverken konstruktivt eller arkitektonisk kan søylestavkirken 
«auch nur den leisesten Hinweis darauf geben, dass hier Vorbilder in der Steinarchitek
tur vorauszusetzen oder gar erkennbar seien». Tvert imot skulle denne norske kirkety
pen ha influert stenarkitekturen (!) Bl. a skulle den typisk gotiske saksetakstolen som er 
brukt i våre landsens stavkirker, være forbilde for takkonstruksjonene i de hundrevis av 
stenkirker, og katedralbygg i Europa og Norden hvor denne typen er kjent fra siste del 
av 1100-årene (Fig. 11). 

Dette er selvsagt å sette saken på hodet. Saksetakstolen er en gotisk nykonstruksjon 
tatt i bruk i stenkirkene i forbindelse med innføringen av hvelv. Hvelvtoppene kom i 
konflikt med de tidligere romanske takstol enes nedre tverrbjelker. Vi har flere eksemp
ler på at disse da er blitt kappet, og saksesperrer satt inn til erstatning. Etterhvert slo 
den nye saksetakstolen igjennom, også der hvor den ikke var teknisk påkrevet. Ikke 
minst gjaldt dette i England. I Norge er typen velkjent fra stenkirkene. I stavkirkene er 
den ikke opprinnelig. Som tidligere nevnt, hadde de eldste av disse romanske takstoler 
med tverrbind nederst. Slik er de også beskrevet, nesten i detalj, i den omtalte Homi
liebokens stavkirkebeskrivelse fra siste del av 1100-tallet. På Island var typen i bruk 
langt frem i tiden. 

Noen teknisk grunn for stavkirken til å forlate denne solide konstruksjonen for å 
«finne opp» en ny, forelå ikke. Våre første stenkirker overtok den nye typen fullt ut
viklet, og fra disse ble den tatt opp av stavkirkebyggerne, kanskje nettopp i forbindelse 
med introduksjonen av den basilikale søylestavkirke. Det samme gjaldt det typiske 
dobbelte bordtak som også er vel kjent fra våre stenkirker. 

Etter Ahrens påstand har altså den nye søylestavkirken absolutt intet med den sam
tidige stenarkitektur å gjøre. Mens han erkjenner at den alminnelige norske stavkirke i 
hele sin utvikling hittil har fulgt kirkelig-europeisk tradisjon, skulle man altså med in
troduksjon av en basilika! stavkirketype omkr. og før 1200 plutselig ha vendt verden 
ryggen, og søkt forbilder i hjemlige, da for lengst forsvunne jordgravne byggverk i tre. 
Og dette i en tid hvor kirken befester sin makt og rikdom, og hvor de kosmopolitiske 
kunststrømninger for alvor skyller inn over vårt land. 

Både på bygningshistorisk og rent historisk grunnlag må denne påstand falle på sin 
egen urimelighet. Bortsett fra selve stavkonstruksjonen, er det ikke en eneste arki
tektonisk form eller detalj ved den basilikale søylestavkirke som peker bakover mot eld
re stav- eller stolpebygg. 
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Et viktig 'spørsmål i diskusjonen om den nye, eksklusive bygningstypens opprinnelse 
er hvorfor. Hvorfor tok man ned den praktfullt utstyrte, og etter alt å dømme, meget 
vel bevarte enskibete kirken på Urnes for å erstatte den med en søylestavkirke som bare 
var ubetydelig større, men til gjengjeld fylt opp med søyler både i kor og skib? Teknis
ke grunner kunne det ikke være. Hverken Urnes eller noen av de andre eldste søylestav
kirker er større enn at de alle kunne vært bygget som vanlige enskibete stavkirker uten 
indre søylereisning og oppskytende midtparti, noe som både hadde vært lettere, bil
ligere, og teknisk sikrere. Når de allikevel ville fylle kirkerommet med søyler - som den 
senere utvikling viser at de gjerne ville ha fjernet igjen - og ta på seg de tekniske vans
keligheter med et basilikalt forhøyet overbygg, må det altså ha vært andre grunner, en 
formende vilje til å skape noe nytt og mere storslagent, noe nytt de hadde sett. 

Hva hadde så disse kirkenes byggherrer og byggmestre sett? Og hvilket teknisk 
grunnlag hadde de til å gjennomføre det nye arkitektoniske formideal? Var det private 
byggherrer som sto bak, sognestyret, eller prest og biskop? Det kan vel ha vekslet, men 
ved de sentrale kirkene i Sogn er det vel ikke usannsynlig at kirken, som eide nesten 
halvdelen av alt gods der, har hatt sin finger med i spillet. Dyktige byggmestre måtte 
til, folk med større konstruktiv erfaring enn de lokale stavkirkebyggere, og de fantes vel 
helst i biskopens eller kongens tjeneste. De store stenkirkebygg som var reist eller var 
under arbeide i bispebyene krevet jo dyktige tømmermestre til takverk og annet, og et
ter hvert hadde det utviklet seg en kyndig håndverkerstand. 

Selv om søylestavkirken formalt sett var en nyskapning på svillestavbyggets område, 
var de fleste tekniske forutsetninger til stede. Selve stavverket var velkjent. Takkon
struksjonene kjente de fra byenes stenkirker. Det eneste byggmesteren ikke visst fra før, 
var hvorledes han skulle avstive den høye indre søylereisning som etter byggherrens 
ønske nå skulle rage opp over sideskibstakene. Her forelå intet forbilde. Stenbasilikaen 
stod jo av seg selv. Kryss- og skråstiverprinsippet var ennå ikke særlig kjent. De jord
gravne stolpekirkene og deres små stavbygde etterfølgere hadde ikke bruk for slike av
stivninger. De arkadebuene som byggmestrene hadde fått beskjed om skulle settes inn 
mellom de indre søylene, kunne bare få formal betydning. De var til å begynne med 
bare laget av tynne planker (Fig. 12). 

Løsningen på det nye, høye kirkebyggets vindavstivning lå allikevel nær. Sideskibene 
måtte forbindes med den indre søylereisning ved avstivende konstruksjoner, strebe
bjelker, sperrer og selvgrodde knær. Og skulle denne avstivning bli effektiv for alle 
vindretninger måtte den selvsagt omspenne midtskibet på alle kanter. Noe «sentral
bygg», slik noen har oppfattet det, blir det av den grunn ikke. Alle de eldste søylestav
kirkene er utpregede langkirker med kor. Som i de større stenbasilikaer har også kortil
bygget innvendige søyler som går opp i et forhøyet midtparti. 

Vi har tidligere gitt uttrykk for at reisningen av de første søylestavkirker omkr. 1200 

måtte være bestemt av en formende vilje til noe nytt. Man ville ha søylerader i skibet 
med kapiteler og arkader, man ville ha et kleristorie-oppbygg med lysglugger, og man 
ville ha en nøktern arkitektur med stenimiterende søyleportaler uten den «landsens» 
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Fig. 12. Kaupanger kirke før den senere forlengelse av skibet i vest. Rekonstruksjon ved Kristian 
Bjerknes. De avstivende omganger går rundt skibet på alle kanter. Korets overbygg er avstivet på 
samme måte. 
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Fig. 13. Urnes kirke. Stenbasilikaenes bærende buer blir i søylestavkirkene til ren form. Det ro
manske terningkapitel kom på moten, selv om tildanningen av det stred mot materialmessig for
nuft. (Foto Hist. Mus. Bergen) 

dragestil som ellers preget stavkirkene. Hvor kunne de første søylestavkirke-byggerne 
kort før 1200 finne forbilder for alt dette, annet enn i de eldre og samtidige stenbasili
kaer. Nettopp 1100-tallet var jo de store basilikaers tid, ute og hjemme. I Norden reis
tes flere titalls, bare i Norge over 10, deriblandt selve nasjonalhelligdommen i Nidaros. 
Det ville være mere enn merkelig om denne tidens utbredte stenbygningskunst og disse 
overveldende byggverk i våre lave middelalderbyer ikke skulle ha øvet noen innflytelse 
på trebyggeriet. (Fig. 13-14). 

Stenbasilikaens betydning kan også studeres utenfor Norge. Et interessant eksempel 
gir den danske kirken Hørby i Holbæk (Fra Holbæk Amt. Holbæk 1980, s. 35-78). 
Denne kirken som er en vanlig enskibet stenkirke fra slutten av 1100-tallet, har hatt 
basilikalt kleristorie-oppbygg i tre, støttet av tresøyler. Som i de yngre norske søyle
stavkirkene ble man etter hvert lei disse søylene i skibet. De ble fjernet, gavlmurene på
bygget til sammenhengende takfall, og taket reist med saksetakstoler med tverrbind 
nederst. I gotisk tid, da det ble slått hvelv, er tverrbindene, her som i mange andre kir
ker, blitt kappet av i hver ende. 

Også i profanarkitekturen kan vi finne innflytelser fra stenbasilikaen. Fra England 
kjennes basilikale haller med innvendig søylereisning i tre. Og i de vestlandske mid
delalderloft finner vi stenkirkens rene søyleportaler igjen. 
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Fig. 14. 1100-tallet er de store stenbasilikaers tid, ute og hjemme. Stavanger Domkirke. 
· (Foto: G. Fischer) 

Claus Ahrens har ikke brydd seg med å gjøre rede for noen av de forhold som peker 
mot en forbindelse mellom stenbasilikaen og søylestavkirken. Han bare avviser dem 
som «detaljer». Vi skal kort summere hva disse «detaljer» går ut på: Planen er den sam
me, langstrakt skib med søylerader og kor med søyler. Kleristorie-oppbygg med runde 
glugger, slik vi kan finne igjen i enkelte romanske stenbasilikaer ute, her hjemme i 
Ringsaker. Det samme gjelder det rundbuete vindu i vestgavlen, hvor det kanskje har 
vært glassmaleri. Utvendig er den øvre del av søylene i kleristorie-veggene avflatet i 
plan med veggtilene slik at veggene her fremtrer som murflater, et inntrykk som for
sterkes av at veggsvillene her oppe har vanndryppnese som i stenkirkene. Portalenes 
plassering er som i stenkirkene, og har disses rene arkitekturform med kapitel- og base
forsynte halvsøyler, forbundet med arkivolt. Dørene har smidde beslag, dørringer og 
lås beslag som i stenkirkene (Fig. 15). 

Søyleradene i interiøret står, som ved flere av stenkirkene, på sammenhengende fun
dament, søylesviller. De av tekniske grunner nødvendige omganger i vest og øst er åp
net mot ski bet ved at midtsøylene her bare går ned på en utveksling, slik at skibets 
lengderetning ikke blir forstyrret. Søylene har romanske baser, etter hvert også terning
kapiteler, i Urnes med dekor hvis stenforbilder er umiskjennelige. Som i enkelte nor
manniske katerdraler fortsetter søylene over kapitelene i liseneform. Mellom søylene 
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spenner arkadeformede plankestykker som ikke har noen annen betydning enn å et
terligne stenbasilikaenes kolonne-arkader (Fig. 16). Skibets vegg mot koret er, som i 
stenkirkene, opprinnelig tett med rund buet søyleportal som de utvendige. Saksetaksto
lene og det dobbelte bordtak på åser er av nøyaktig samme type som i samtidige eller 
eldre stenkirker. 

Claus Ahrens har valgt å se alt det her nevnte som detaljer. Gjerne det. Men i så fall 
er det disse arkitektoniske detaljer som i sum har vært formalt bestemmende for til
blivelsen av denne nye og fornemmere utgave av stavkirker. Detaljer som peker i noen 
annen retning, finnes det ingen av, hverken arkitektonisk eller stilistisk. Når det gjel
der det siste, betegner jo nettopp de eldste søylestavkirkene i sin nøkterne stil vilje en 
bevisst reaksjon mot den eldre, hjemlige dekortrang. Tydeligere enn i Urnes kan dette 
ikke illustreres. Hovedinngangen til den nye søylestavkirke fikk en enkel rundbuet søy
leportal av stenkirkelig type, mens de utskårne praktportalene fra den foregående kir
ken ble forvist til den nye kirkens nordvegg, der ormeyngelen hørte hjemme. 

Påvirkningen fra stenkirkene hørte ellers ikke opp med de første søylestavkirkene. I 
den utvikling disse etter hvert gjennomgikk, kommer nye arkitektoniske og dekorative 
motiver inn, hvis stenkirkelige forbilder er umiskjennelige, Svalgangenes rhinsk-lom
bardiske kolonett-arkader, tårnforsynte apsider, gotiske takryttere, for å nevne noe. På 
den annen side hadde den gamle dekortrang her holdt seg levende. Drageportalen ble 
fra nå av en fast del av den norske stavkirke, riktignok i en mere europeisert form enn 
de gamle portalene som ved den nye Urnes-kirken ble lyst nord og ned. 

0 o 

o 

Fig. 15. Stenbasilika- stavbasilika. Det eneste formale skille er den for stavkirken nødvendige yt
re avstivning i øst og vest. 
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Fig 16. Kaupanger kirke. Skibets takstoler rekonstruert. Den indre søylereisning avstives ved om
gangenes strebebjelker, sperrer og «knær». Arkadebuene har bare formal betydning. (Etter Kri
stian Bjerknes). 
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Summary 

Stave church - Stone church 

The great majority of Medieval churches in Norway were originally stave churches with 
walls and supporting elements constructed of vertically raised timbers in contrast to the 
more common lafted structures built of horizontallogs. While lafted buildings spread 
to Norway from Eastern Europe, the origins of the Norwegian and Nordic stave church 
building technique can be traced to areas south and west of Scandinavia. This applies 
both to the more primitive prototypes which used timberposts, sunk into the ground to 
support the roof, as well as the more developed stave buildings which were erected on a 
raised fundation of sill beams. 

Archaeological excavations of churches and church sites indicate that the first mis
sionary churches in Norway were made of wood with sunken supporting posts and walls 
of timber planks set into sill beams. Excavations of comparable sites in Denmark and 
further south in Europe show that the earlier missionary churches were also built in this 
manner and according to the same plan; a rectangular nave with a smaller chancel. 

The same situation also applies to the later «genuine» stave churches. Although no 
examples of the Norwegian type of stave construction survive in Europe, one can as
surne, on basis of archeaeological criteria, that similar churches must also have existed 
in Europe. The time span between the building of the early «sunken post» churches 
and later stone churches found in the same area support the theory that there must ha
ve been an intermediate phase where wooden curches were built on a framework of rai
sed sillbeams; a type of structure which left no visable traces when later replaced by 
stone churches in the 11th and 12th Century. 

The majority of Norway' s 1000 stave churches had the same simple ground plan with 
a single nave and a smaller, lower chancel in the east. From the end of the 12th Cen
tury, however, a new type appears. This is the basilical stave church with inn er columns 
and a raised central section. The oldest of these, built around 1200, were obviously de
rived from the new stone basilica churches which were erected in episcopal sees throug
hout Europe. The influence stone architecture had on basilical stave churches is unmi
stakable. Not only are there similarities in shape and plan but also regarding other ar
chitectural elements. Earlier animal ornamentation, for example, was replaced by ar
ches and capitals imitating elements found in stone churches both in and outside Nor
way. 

The theory suggesting that the basilical stave churches of the early 13th Century stem 
from an older Norwegian building tradition which has long since disappeared must be 
dismissed as historically unsound. The basilical stave churches should be seen as a con
tinuation of a Pan-European tradition which influenced Medieval Norwegian church 
building already from the time of the first wooden missionary churches. This influence 
is also evident in later developments seen in stave churches such as the additions of the 
apse, Gothic ridge turrets and ambulatories. 
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Ellen Marie Magerøy 

«Abraham-hornet» fra Island 

Den gamle islandske hornskurd er en interessant liten spesialitet som egentlig ikke har 
sin like i de øvrige nordiske land. Dette gjelder i særlig grad de utskårne drikkehorn fra 
perioden ca. 1400- ca. 1650. De bevarte stykker befinner seg rundt om i Europa, i mu
seer og private samlinger. Sølvbeslagene de i dag er utstyrt med, er for det meste nyere 
og ikke islandske. 

I 1970 mente jeg å kunne fastsette tallet på kjente stykker til 27 (Magerøy 1970: 93). 
Ett av disse bør imidlertid sjaltes ut, hvis man skal holde seg strengt til drikkehorn. Det 
er tydelig at det fra første stund har vært jakthorn (blåsehorn). Noen av drikkehornene, 
opprinnelig beregnet særlig for øl, mjød eller vin, er på den annen side omgjort til 
blåsehorn, krutthorn eller brennevinshorn sekundært. I tillegg til de 26 drikkehorn har 
jeg etterhvert fått kjennskap til flere, slik at tallet i dag er 32 av sikker islandsk opprin
nelse (mens ett kan være islandsk eller norsk). 

Inntil 1977 kjentes intet islandsk drikkehorn utenfor Europa. Men det året fikk mu
seer i Stockholm, Oslo og Bergen tilsendt bilder av et utskåret drikkehorn med sølv
beslag, som befant seg i privat eie i Rochester, Minnesota, med spørsmål om hvor det 
vel kunne stamme fra. Da jeg fikk forelagt fotografiene, kunne jeg fastslå at hornet 
måtte være islandsk (det er medregnet blant de 32). Eieren kunne tenke seg å selge det, 
og brakte det til Norge i 1984. Det ble innkjøpt til Universitetets Oldsaksamling året 
etter og har vært å se på utstillingen «Drikkehorn og øl i gammel tid», som ble åpnet i 
Historisk Museums vestibyle i desember 1985. 

Om drikkehornets skjebne før det havnet i Rochester vites bare at det i begynnelsen 
av 1970-årene kom til Minneapolis fra en samler av våpen og krutthorn i New York. 

Hornet (fig. 1), som har en lett svungen form, er av lyst gulbrunt materiale som 
mørkner noe mot spissen. Munningsdiameteren er ca. 7 cm, mens selve hornets opp
rinnelige lengde synes å være omkr. 42 cm. målt langs ytre kurve. Da det fikk nye sølv
beslag, kanskje i 1880- eller 1890-årene, var det nok meningen å gjøre det ekstra stase
lig. Munningsbeslaget er nemlig festet i forlengelsen av selve hornet, noe som er uvan
lig, men naturligvis øker lengden. Hornspissen er skjult av endebeslaget, som også er 
trukket godt ut i lengden. Den totale lengde er i dag ca. 48 cm. Nær endebeslaget har 
hornet noen overflatiske sprekker. Enkelte bokstaver i en innskrift er skadet. Men det 
meste av skurden er intakt. 
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Fig. l. Islandsk drikkehorn, innkjøpt 1985 til Universitetets Oldsaksamling, Oslo, fra Richard 
Blondell, Rochester, Minnesota. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren, Oslo. 

Som på de øvrige islandske drikkehorn fra perioden er utskjæringene i lavt relieff og 
har sin plass i adskilte soner eller belter. Figurene i den øverste (videste) sonen, nær
mest munningen, er plassert i en ringkjede, et trekk som går igjen på flere av hornene. 
På grunn av hornets form har de fire ringene forskjellig størrelse, og den største ringen 
danner den naturlige ramme om hovedscenen, en halvt knelende og en stående mann 
(fig. 2). De øvrige figurer er dyr, tre stykker i ringkjeden, to i det nederste av hornets 
belter med utskjæringer. Alle figurene er i relieff på ruteskravert bunn. 

Scenen med de to menn virker gåtefull i første omgang. Man fester seg særlig ved 
den halvt knelende mannens hodeplagg som minner om en antikk romersk hærfører
hjelm, og ved den stående mannens knekorte drakt med en stor pengepung hengende i 
beltet, og turbanliknende hodeplagg med stoff som henger ned. En ikonografisk jakt 
på paralleller fører imidlertid til et kobberstikk i en nederlandsk samling av bibelske 
bilder, den såkalte Piscator-bibelen. Denne ble utgitt (visstnok første gang i 1614) på 
et stort Amsterdam-forlag, drevet av familien Visscher. (Piscator, lat.: fisker. Vischer, 
gl. nederl.: fisker.) Den ble særlig illustrert med kobberstikk fra 1500-årene. (Garde 
1961: 241-243. Christie 1973, I: 94-95.). Et av kobberstikkene til Det gamle testamen
tet viser Abrahams møte med Melkisedek (fig. 3 ). Det er en illustrasjon til l. Mosebok 
14, v. 18-20, hvor det fortelles at da Abraham hadde overvunnet sine fiender i et stort 
slag, kom Melkisedek, kongen i Salem, ut til ham med brød og vin. Melkisedek var 
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også prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham, og Abraham ga ham tiende 
av alt. 

Piscator-bibelens Abraham har hærførerdrakt og hjelm med fjærbusk. Til tross for en 
viss forvanskning har den halvt knelende mannen på hornet så meget til felles med 
Abraham i stikket, både i kroppsstilling og antrekk, at det ligger nær å tro han skal 
forestille Abraham, i den samme scenen. Den stående mannen avviker riktignok meget 
fra Melkisedek i stikket, men også han holder en kanne i sin venstre hånd (løftet over 

Fig. 2. Hovedmotivet blant de skårne motiver på drikkehornet. Foto: Arve Kjersheim, Riks
antikvaren, Oslo. 
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Fig. 3. Abraham og Melkisedek. Kobberstikk i Piscator-bibelen, Amsterdam, utg. 1643. Den 
kgl. Kobberstiksamling, København. 

skulderen). Hornskjæreren har ikke fått klart frem hva som ellers foregår: Melkisedek 
som overrekker brødet eller velsigner Abraham, eller Abraham som gir tiende?- Det er 
tenkelig at den store pengepungen skal symbolisere tienden som Melkisedek mottok. 

Abrahams møte med Melkisedek var et motiv som ble brukt i europeisk kunst alt fra 
tidlig i middelalderen, og det ble til dels tolket som et symbol på nattverden. Uten å 
legge for mye i det, kunne man fristes til å tenke at som dekorasjon på et drikkehorn 
måtte dette motiv peke seg ut som særskilt velegnet innenfor det bibelske repertoar. 
- Det er for øvrig velkjent at Melkisedek er blitt oppfattet som en prefigurasjon av 
Kristus. 

Abraham ble vist i flere sammenhenger både i middelalderen og senere, f.eks. med 
«de tre menn», og ikke minst i offerscenen med sønnen Isak. Hvor utbredt scenen med 
Melkisedek var i forhold til andre Abraham-motiver, lar seg vanskelig avgjøre. I de 
nordiske land hørte den neppe til de vanligste, men den er påvist både i Sverige, Dan
mark og Norge. Et svensk eksempel fins i kalkmaleri i Ekeby kirke i Østre Uppland 
(Lindgren 1980). Det er blitt til ca. 1520 og bygger på en «Biblia 
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Fig. 4. Abraham og Melkisedek. Glassmaleri fra Svanøy kirke, Sunnfjord, datert 1659. Historisk 
museum, Bergen. 
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pauperum»-fremstilling. Scenen er vidt forskjellig fra Piscator-bibelens. Melkisedek står 
til venstre i bispeskrud og holder kalk og oblat, Abraham til høyre i middelalder-rust
ning. G. Garde (1961: 182) siterer en beskrivelse i Frederiksborgs slotts inventarium fra 
1650 av et bordteppe med motivet og forklarende latinsk tekst, og fremholder det som 
ett av de mange eksempler på Abrahams popularitet i etterreformatorisk tid. Det nor
ske eksempelet (fig. 4) er et glassmaleri fra Svanøy kirke, Sunnfjord, som bærer det 
sene årstall 1659, men er en nøyaktig gjengivelse av de to hovedfigurer i Piscator-stik
ket. 

Gammeltestamentlige «helter» og «heltinner» ble i det hele spesielt skattet etter re
formasjonen. Abraham var en av de store helter. Blant heltinnene kan nevnes Judith 
som drepte Holofernes. Hun er fremstilt på et islandsk drikkehorn med årstallet 1598. 
(Magerøy 1970, fig. 18.). 

En vanskelighet ved tolkningen av scenen på hornet er unektelig den stående man
nens knekorte drakt. Det er ikke noen prestedrakt, den kunne snarere være kongedrakt 
og tidligst høre hjemme i 1400-årene. I europeisk kunst ble Melkisedek til dels frem
stilt som konge, til dels som prest. Kongedrakten var undertiden kort. Som en kuriosi
tet kan nevnes et eksempel i 1400-tallsstil på at en prest kunne fremstilles i sivile klær, 
til og med med en stor pung i beltet. Det er en illustrasjon i et håndskrevet eksemplar 
av den kjente «Roman de la Rose» (Brit. Mus. Harl. Ms. 4425), gjengitt i Mayo 1984, 
fig. 17. Billedteksten der sier: «Lady confessing to a priest, from Romant de la Rose. 
An example of a priest in completely secular dress with a hood or chaperon and a very 
large purse suspended from his belt». 

Fra Nederland og Tyskland stammer imidlertid et par fremstillinger som muligens 
kan kaste mer lys over figuren på hornet. Den ene er et stikk av Gerard Groenning 
(Groningus) hvor Melkisedek, riktignok i sid prestedrakt, overrekker Abraham brød, 
mens det er en mann i følget bak ham som holder en kanne på skulderen. (Arkivbilde, 
Iconclass, Lei den.) Slik også i den stukne fremstilling i samlingsverket «Merians bibel» 
som utkom 1625-30 i Strassburg og Frankfurt. (Garde 1961: 248. Meinhold 1965: 17. 
Christie 197 3, I: 97.) Mannen med krukke på skulderen (fig.· 5) har kort drakt og en 
henstilling som «Melkisedeks» på hornet, mens selve Melkisedek i stikket har et langt 
bånd hengende fra toppen av sin spisse, mitraliknende lue, videre et amictus-liknende 
plagg som eventuelt kunne ligge til grunn for den brede krave hos mannen på hornet, 
dertil over den side drakt en kort overkjortel. Denne er kantet med border nederst, noe 
som også er antydet på den knekorte drakt hos hornets «Melkisedek». (Man la ofte vinn 
på å la gammeltestamentlige prestedrakter avvike fra samtidens.) Abraham i Merian
stikket har romersk hærførerdrakt, men er fremstilt gående mot Melkisedek, ikke halvt 
knelende som i Piscator-stikket. Man spør seg om hornskjæreren har valgt ut detaljer 
fra flere forskjellige forlegg for å få plass til det vesentlige på begrenset plass, eller om 
han kan ha hatt et forlegg med en versjon av scenen som lå enda nærmere hans. 

Dyrene på hornet har et påtakelig eldre preg enn de to menn. De tre i tingkjeden er 
etterkommere av middelalderske fabeldyr av romansk type. Kroppene skal kanskje alle 
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Fig. 5. Abraham og Melkisedek. Kobberstikk i Merians bibel, Strassburg og Frankfurt 1625-30. 
Etter Meinhold 1965. 

være løvekropper, men dyret i den nest største ringen (med ryggen til «Melkisedek») 
har fått et noe bukkeaktig utseende på grunn av mannshodet med skjegg. (fig. 6). Rin
gen nærmest «Abraham» har bare bakparten på to dyr (fig. 7). Det ene, som synes å ha 
ulve- eller hundehode, strekker forkroppen under ringen og opp mot kanten av feltet 
og gaper over det øverste av fjærbusken på mannens hjelm. Halen er på romansk vis 
tredd igjennom en spalte i ringen. Den forgrener seg og ender i to treflikete blad i ka
rakteristisk islandsk utformning. Halen på det tredje dyret ender i bare ett blad. Krop
pen smyger seg inn mellom ringene, og forkroppen, i den minste ringen (fig. 8), har 
mannshode og hette med krave. 

Motivet i det.minste (nederste) belte på hornet skal sannsynligvis være løve i kamp 
med drake, selv om de to dyrene tilsynelatende smiler til hverandre snarere enn bites 
(fig. 9). Draken har slått halen omkring løvens bakkropp på den måten at halen går inn 
mellom bakbena på løven, kommer frem over siden på den og ender vifteformig ved 
øvre kant i feltet (fig. 10). (Løvens hale ender i et trefliket blad ved nedre kant.) At dy
rene har pels, er vist ved prikking på alle kroppene med et spisst redskap. På drakeving
ene er fjærene tydelig markert (fig. 11). 

Dyrene har frender på andre islandske drikkehorn. Særlig verdt å merke seg er kan
skje et fabeldyr med ett hode og to kropper, plassert sidelengs i en ringkjede på et horn 
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Fig. 6-7. Fabeldyr i ringkjeden på drikkehornet, fig. 1. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren, 
Oslo. 

Fig. 9-11. Løve og drake i kamp, i det minste belte med utskjæringer på drikkehornet, fig. 1. 
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren, Oslo. 
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Fig. 8. Fabeldyr i ringkjeden på drikkehornet, fig. l. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren, 
Oslo. 
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Fig. 12. Fabeldyr i ringkjede på islandsk drikkehorn i Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, 
Schloss Gottorf, Schleswig. 

i Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum (fig. 12). Pelsen er her markert nøyaktig på 
samme måte som på «Abraham-hornet». Hornet i Schleswig er trolig fra før reforma
sjonen. Blant figurene er nemlig en katolsk biskop med mitra og krumstav. Han troner 
i en av ringene i ringkjeden. I en annen er St. Olav fremstilt i halvfigur, med krone på 
hodet og langskaftet øks i hånden. Som på «Abraham-hornet» trer disse figurene frem 
på en bunnflate skravert med kryssende linjer. 

Storparten av innskriften på «Abraham-hornet» er plassert i beltet nedenfor sonen 
med ringkjeden (ses best på fig. 7 og 8), men noen bokstaver fins også i to små langsgå
ende felter mellom dette belte og det nederste. (Det ene synlig på fig. 1). Skrifttypen 
er «munkaletur» (munkeskrift), en art majuskelskrift som har sin rot i den gamle unci
alskrift (Briem 1980: 208 f, 232 ff), men som i islandsk skurd etterhvert kunne bli tem
melig vanskelig å tyde for et utrenet øye. (Dette har den for øvrig til felles med 
«hofoaletur» som utviklet seg av gotiske minuskler og ble den aller vanligste skrifttypen 
i islandsk skurd. ) . 

Som nevnt er noen av bokstavene på hornet skadet, og innskriften er hittil ikke tydet 
i sin helhet, selv om enkelte av bokstavene er lett leselige. Parallelliteten med hornet i 
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Schleswig strekker seg også til innskriften. Også der finner vi munkaletur, som i dette 
tilfellet er tydet. Det er et lovprisningsvers med bokstavrim: 

HIMNA GUD EK 
HEIDRA VIL 
HELST I MINU KVEDI 

(Himlenes Gud er den jeg helst 
vil hedre i mitt dikt.) 

Av alle motivene på «Abraham-hornet» er det hovedmotivet, de to menn, som byg
ger på det yngste forbilde. Ved et forsøk på datering av skurden på hornet er det derfor 
det vi må legge vekt på. 

Da den stående mannens drakt er noe problematisk, kan den vanskelig gi holde
punkt for datering. Den halvt knelendes feltherreuniform bringer oss kanskje noe nær
mere. Det var renessansen som medførte at den gamle romerske hærførerdrakt ble 
gjenopptatt når krigere skulle fremstilles. I tysk kunst kjennes eksempler alt fra tidlig i 
1500-årene. Imidlertid støter man stadig på den også i 1600-årene. Spørsmålet er 
egentlig hvor tidlig en islandsk hornskjærer kan ha hatt kjennskap til fremstillinger mer 
eller mindre beslektet med Piscator-bibelens og Merian-bibelens. Dette er naturligvis 
meget usikkert, selv om man vet at stikkene ble til i løpet av 1500-årenes 2. halvdel, for 
så å utgis i samlingsverk etter 1600. Det tryggeste vil derfor være å tidfeste skurden til 
«omkring 1600 eller noe senere». At den gjenspeiler flere forskjellige stilperioder, bør 
ikke forbause, da det dreier seg om et stykke islandsk folkekunst. 

Sølvbeslagene, som sannsynligvis skriver seg fra slutten av 1800-årene, er i drevet og 
siselert arbeid. Selv ikke dyrehodet på spissen er støpt, men satt sammen av to halvde
ler. Endebeslaget er sprukket litt opp i loddingen. Intet stempel er å se, og det er vans
kelig å avgjøre i hvilket land arbeidet er gjort. Motivene på beslagene synes inspirert av 
de skårne motiver. Munningsbeslaget har en ringkjede med dyr, men disse virker tem
melig fremmedartede om en sammenlikner dem med de skårne. Liknende dyr i ringer 
fins på to firkantete beslag i samme sone som de langsgående innskriftfeltene (delvis 
synlige på fig. 9 og 11). Også dyrehodet på spissen av endebeslaget synes uislandsk. 
Derimot løper det rundt kanten av endebeslaget en ranke som virker islandsk og som 
det i dag ikke fins maken til i skurden på hornet. Borden av skråstreker på de smale 
sølvbåndene kan være etterlikning av den skårne borden som flankerer de langsgående 
innskriftfeltene. 

I middelalderen ble de utskårne islandske drikkehornene brukt til såkalt «minnedrik
king», en felles-europeisk skikk som ble fulgt i gilder og laug og ved sammenkomster i 
det hele. Dekorasjonen på de middelalderske islandske horn er bestemt av denne bruk. 
De viktigste figurene er bibelske personer eller andre hellige kvinner og menn, og inn
skriftene inneholder først og fremst bønner til Gud og til helgener. Ved minnedrik
kingen ble det både talt og sunget etter faste formularer. Man drakk ikke bare apostlers 
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og helgeners minne, men også for Gud, Kristus og Den hellige ånd. Skikken må til en 
viss grad ha fortsatt også etter reformasjonen. Iallfall viser innskriften på et horn fra 
1600-årene at de fortsatt kunne kalles «minneshorn». (Magerøy 1969). Siden gam
meltestamentlige helter og heltinner var særskilt populære etter reformasjonen, er det 
ikke utenkelig at man drakk f.eks. for Judith og for de tre patriarker. 

Summary 

The «Abraham horn» from Iceland 

A carved Icelandic drinking horn recently came to Norway from Rochester, Minnesota. 
In the earl y 1970s it was in the possession of a collector in New Y ork, but its earlier hi
story is unknown. In 1985 it was purchased for the University Museum of National An
tiquities in Oslo. 

The horn naturally belongs to a group of carved Icelandic drinking horns from the 
period between roughly 1400 and 1650. 32 such horns are known to be in existence to
day, and these are to be found in various places in Europe in museums and private col
lections. 

The horn with mountings (fig. l) is approx. 48 cm long, measured along its outer 
curve, but the silver mountings, probably from the end of the 19th century, are fast
ened in such away that they increase its length. The diamater at the mouth is approx. 
7 cm. 

The carvings are in bas-relief and are placed in separate zones or belts, as on the ot
her drinking horns in this group. The motifs are figures and an inscription. The figures 
nearest the mouth are placed in a chain of tings, with the major motif, a half-kneeling 
and a standing man, in the !argest ring (fig. 2). The other figures are fabulous creatures 
of Romanesque type (figs. 6-11). They are related to animals on some of the Icelandic 
horns from the late Middle Ages (example, fig. 12). The inscription (visible in figs l, 7 
and 8) has for the moment not been interpreted in its entirety. The lettering is Icelan
dic «munkaletur» (monks' script), which has its roots in the ancient uncial style of 
handwriting. 

It is the major motif (fig. 2) which is based on the most recent model, and which 
must therefore be us ed as a point of departure for da ting the c arving. An iconographic 
search for parallels leads to an Old Testament motif, Abraham's meeting with Mel
chizedek (Genesis 14, 18-20) in Dutch and German copperplate engravings from the 
second half of the 16th century. These engravings were later adopted in collections of 
illustrations such as in the «Piscator Bible» and «Merian's Bible», published again and 
again after 1600 (figs 3 and 5 ). The likeness is particularly striking between the half
kneeling man on the horn and Abraham in the Piscator engraving. (Fig. 4 shows a late 
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imitation in stained glass, Norway). The antique Roman army leader's uniform which 
Abraham is wearing, was a form of dress that was first taken up again in the art of the 
Renaissance. The question is how earl y an Icelandic horn carver can have known repre
sentations related to the engravings mentioned. Probably one must be content with a 
rather vague dating to «toughly 1600 or somewhat later». 

(Translated by Pa trick N. Chaffey ). 
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Sonja og Edvard K. Barth 

Transport av Rørosmalm har avslørt 
steinaldervirksomhet 

I juni 1985 arbeidet vi med dyregraver i området Feragselva-Feragen, Røros kommune, 
Sør-Trøndelag. I den forbindelse støtte vi på flere spor av steinaldervirksomhet. Fra 
øvre del av Hådalsvassdraget til nordre Femund har vi 1983-85 påvist 15 slike lokalite
ter, og rapport er sent til UNIT, Museet, Arkeologisk avdeling i Trondheim. 

En dag da vi befant oss ca. 100m øst for utløpet av den gamle tømmerrenna i sør
enden av Feragen oppdaget vi noe som utpreget minnet om en brolagt vei på 2-2% 
meters bredde (Fig.1). Den gikk mot sørøst innover i skogen og var helt fri for vegeta
sjon. 

Dagen etter fikk vi vite at dette er en strekning av den gamle malmveien fra 
1700-1800-årene. Det finnes spor etter den andre steder også, men bare her er den så 
markert. I ca. 100 meters lengde har den full bredde, men så blir den smalere, idet 
vegetasjon er grodd opp mellom steinene. Veien går fra den gamle Feragstranden ca. 
240m frem til Langtjern. De siste ca. 60 m før Langtjern smalner den av til en sti, men 
vegetasjonen er også her noe redusert. 

Det var bare om vinteren denne veien for malmtransporten ble brukt. Fra Storwartz 
grube ca. 10 km nordøst for Røros ble det så vidt mulig kjørt over alle islagte vann og 
vassdrag. Kjøringen av malmen fra Storwartz til Femund startet i 17 43, da smelteovnen 
på Femundshytten ble satt i drift. Den lange strekningen over isen på Feragen ble det 
sikkert kjørt med svært tunge lass. Ved ankomsten til strandbakken innerst i bukten sør 
ved Feragen ble lasset for tungt til å få det opp den lille motbakken (Fig. 2) De har måt
tet lesse av en del av malmen på isen og så kjøre opp bakken, hvor resten ble lesset av, 
og så må de ha tatt en ny vending opp fra isen. 

Derved ble det to lagringsplasser, hvor mange malmklumper ble liggende igjen i 
snøen. Innholdet av først og fremst kobber og svovel drepte snart vegetasjonen, og etter 
hvert forsvant også jorden som følge av bl. a. vinderosjon. Det som vi tok for en brolagt 
vei er rett og slett overflaten av den ni tusen år gamle istidsmorenen. Steinene er is- og 
vannslipte og gjennomgående avrundete. 

Like etter starten med lasset innover i skogen har det falt en god del malm ned fra 
sleden, men etter hvert har det sluttet å falle flere klumper ned i veien. 

Kartet viser den gamle strandlinjen av Feragen, for det er tegnet en 100m lang bukt 
østover fra utløpet av tømmerrenna som kommer fra Langtjern. Hele indre del av den
ne langgrunne bukten er nå tørrlagt i ca. 60 ~lengde, og det vokser småskog der. Ter-
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Fig. 1. Den gamle malmveien ser ut som en brolagt kjørevei det første stykket fra Feragen og sør
over. Fotostandplass på avlessingsplassen for malmen. 
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Fig. 2. Den lille motbakken opp fra den gamle strandkanten stiger henimot 2 m opp til avles
singsplassen. En jordprøve ble tatt i det svarte jordfeltet 5 m utenfor foten av bakken. I dette fel
tet såes ingen annen vegetasjon enn noen svarte moseflak og spredte tuster av lav. 

rengformasjonene langs strendene av Feragen forteller det samme som gamle folk kan 
bekrefte: Vannspeilet lå i eldre tid en halv til en meter høyere enn nå. 

Da vi kom gående sørfra, så vi noen spred~e kvartsittavslag ligge i selve malmveien. 
Det som har vært avlessingsplassen er et flatt og vegetasjonsløst steinparti på ca. 
10 x 13 m. Etter hvert oppdaget vi flere små, brune malmklumper hist og her mel
lom steinene. 

På selve avlessingsplassen ca. 3m vest for ve:ien oppdaget vi plutselig en forbløffende 
konsentrasjon av kvartsittavslag (Fig. 3). De lå omkranset av større steiner, hvorav to 
hadde høyde som vanlige fjøskrakker og var akkurat passe til å sitte på (Fig.4). Denne 
«huggeplassen» for redskaper er ca. 60 cm i diameter og ligger 16 m sør for foten av 
strand bakken ( = den gamle iskanten). Høydeforskjellen opp til huggeplassen er ca. 2 m. 

Vi gjorde ikke noe forsøk på å telle antall synlige avslag der, og vi flyttet ikke på noe 
av materialet. Avslagene var gjennomgående grå til svakt grågule, men også noen grå
hvite og gråsvarte (Fig. 5 ). Kvartsitten i Feragsområdet karakteriseres som meget finkor
net og hard G. Dons medd.). 

Fordi kjøringen fant sted om vinteren, har snø dekket så effektivt at ingen steiner er 
blitt skjøvet ut av stilling. Helhetsbildet tyder på at steinalderfolkenes sitteplasser ikke i 
det hele tatt er flyttet siden tilvirkningen av redskaper foregikk. 
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Fig.3. Huggeplassen med konsentrasjon av kvartsittavslag og gode sittesteiner for arbeidet. 

Fig. 4 To av steinene ved huggeplassen har høyde som vanlige fjøskrakker. En ryggsekk står 3 m 
bortenfor (retn. NØ) i selve veitraseen. 
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Fig. 5. Artefakter funnet spredt omkring (utenfor) huggeplassen. 

Det er klart at i steinalderen har det vært et normalt jordlag med vegetasjon i hele 
feltet. I 1822 ble Femundshytten smelteovn nedlagt, men fra 1822 til1834 var en smel
tehytte nær sørenden av Femund i virksomhet. 

Det er først i løpet av malmkjøringsperioden gjennom 91 vintre at kvartsittavslagene 
har begynt å avdekkes. At avlessingsplassen for malmen var identisk med en konsen
trert huggeplass fra steinalderen, er et eiendommelig sammentreff. 

Senere gikk vi ut på en odde 250 m lenger nord. Vi visste at Kristian Pettersen 
(1983) påviste rike funn fra steinalderen på spissen av denne odden i 1982 (hans funn
lokalitet nr. 26). 

Her har det utvilsomt også vært en avlessingsplass for malm, som kan ha ligget over 
et nokså stort felt en viss tid av gangen. En helt tilsvarende forgiftning av vegetasjon 
med påfølgende jorderosjon har funnet sted der, og små malmklumper lå fremdeles 
her og der mellom steinene. (Fig. 6). Det går ingen spor av noen kjørevei innover land 
fra denne odden. 

Etter at den før omtalte, vegetasjonsløse malmveien nådde frem til Store Langtjern, 
fulgte den isen på vannene videre sørover. Ved den ca. 200 m lange passasjen fra sør
østenden av Lille Langtjern til Femund er ca. 20 m av kjøre-traseen fremdeles merkbart 
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Fig. 6. Odden ut i Feragen 250m lenger nord har også vært en avlessingsplass for malm. I dag er 
den fremdeles delvis vegetasjonsfri med lite eller ingen jord. 

vegetasjonsfattig. Ved stranden av Femund, femti meter sør for Nordvika, ligger en 
svært markert, totalt vegetasjonsløs malmplass på ca. 20 x 35 m. -På vestbredden av 
Feragen, 500 m nord for Langneset, ligger også en vegetasjonsløs avlessingsplass for 
malm. Den skal ha en utstrekning på ca. 4 x 8 m og kalles for Malmvelta. 

Prøver av det lille, helt svarte jordlaget mellom steinene i malm veien ble tatt og like
så av den beksvarte jorden under avlessingsplassen på isen (se fig.2), dessuten på odden 
250m lenger nord. 

Analyser av disse prøvene med sikte på en rekke tungmetaller er foretatt. Kobber er 
helt dominerende med et prosentinnhold på 0,4-1,6. Dernest kommer sink med ca. 
0,05-0,1%. 

Låg & Bølviken (1974) og Bølviken & Låg (1977) skriver at Raitevarre i Karasjok har 
områder med vegetasjonsløse, svarte jordpartier som følge av naturlige forekomster av 
kobber i undergrunnen. Jordprøver derfra inneholdt 0,30-0,74% kobber, altså til dels 
mindre enn i våre prøver. ] orden i Karasjok hadde en forholdsvis bra pH med 5, 0-5, l. 

Vi vet at Rørosmalmen inneholdt store mengder svovelkis. Våre jordprøver ble ikke 
undersøkt med sikte på svovel eller surhetsgrad. Det er imidlertid ingen tvil om at i vis
se områder ved Feragen må innholdet av både kobber og svovel i Rørosmalmen være år
saken til manglende vegetasjon. Det er 151 år siden de siste malmklumpene falt ned i 
denne veien. 
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Summary 

Transport of copper ore from Røros unveils a Stone Age site 
Fifteen Stone Age localities have been found along the river Feragselva and in the area 
between Lakes Feragen and Femund during the last three years. 

In 1985, near the shore at the south end of Lake Feragen, we discovered a stony road 
with a breadth of c. 2-2.5 m (Figs. 1-2). After c. 100m the road narrowed to a path. 
This is the section of the old road once used to transport ore from the copper mines 
near Røros to the smelting hut known as Femundshytten. The poisonous residues from 
copper and other heavy metals, as well as larger amounts of sulphur destroyed all vege
tation during the years 1743-1834. The transport always took place in winter, when the 
ice on the large lakes made passage possible. Due to problems connected with trans
port, quantities of ore were unloaded at a certain place along the road (Fig.4). Hete, 
curiously enough, the effects of poison unveiled a marked concentration of artefacts, 
indicating that a centre for Stone Age activities must have been located hete 
(Figs. 3-5). 
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Eldrid Straume 

Norsk arkeologi de siste 20 år. Forholdet mellom 
hjemlig tradisjon og internasjonale strømninger 
i forskningen 

I tidsskriftet Norwegian Archaeological Review for 1970 står det redaksjonelt en karak
teristikk av Norsk Arkeologisk forskning på 60-tallet. Her blir det listet opp arkeologisk 
litteratur under hovedemnene materialpublikasjoner og bosetningshistorie. Tidsskrift
ets konklusjoner er at bortsett fra Egil Bakkas stilhistoriske analyser og Arne B. Johan
sens arbeider er emner som omfatter metodeanalyser sjeldne. Stort sett består publi
kasjonene av tilvekster og rapporter fra gravninger og registreringer. Tidsskriftet legger 
hovedskylden for dette på at fornminnevernet tar det meste av de arkeologiske ressurse
ne, både de menneskelige og de økonomiske som følge av utbyggingen innen industri, 
vassdrag og jordbruk. Artikkelen beklager stagnasjonen i en tid da arkeologisk forsk
ning i mange land er preget av nytenkning og eksperimentering. 

Jeg er ikke helt enig i karakteristikken, det skjedde en hel del på 60-tallet, basert på 
såvel hjemlig tradisjon som impulser utenfra. Blant annet startet Norwegian Archaeo
logical Review nettopp da, en av de viktigste hendelser i norsk arkeologi i de siste 20 år. 

Da Norwegian Archaeological Review (NAR) utkom i 1968 hadde Bjørn Hougen en 
anmeldelse av den i Viking samme år. Han hilser tidsskriftet velkommen med glede -
men som han sier «med en del dråper malurt i velkomstbegeret» (Hougen 1968: 156) . 

. Malurten gjelder blant annet presentasjonen av norsk arkeologi vis a vis det internasjo
nale arkeologiske miljø som NAR henvender seg til. Og den består ikke så meget i hva 
som står i presentasjonen, men mer om det som ikke står der: om fellestiltak innen det 
norske fagmiljø og om avhandlinger preget av nettopp problemstillinger som Revyen 
etterlyser. «Innledningen» sier Bjørn Hougen «gir et ensidig og perspektivløst bilde» av 
norsk arkeologi. «Det hadde ikke kostet mer enn en side- høyst to å gi den fargeløse 
llatheten en aldri så liten snev av koloristisk dybdevirkning». 

Det er denne dybdevirkning jeg skal forsøke å utdype i formuleringen «hjemlig tra
disjon» vurdert mot internasjonale strømninger. Strømninger kan være så mangt, fra 
enkeltfenomener til impulser som har slått ned direkte eller indirekte i vårt hjemlige 
fagmiljø. 

Jeg skal først gi en sammenfatning av vår forskningstradisjon - og starter med 
20-årene. Da ble grunnlaget lagt for det jeg vil kalle «Brøgger-tradisjonen» og «Shete
lig-skolen» i norsk arkeologi. De to forskerne og deres samtidige har satt sitt preg på vår 
forskning fram til i dag, både når det gjelder emnevalg og fagmetodikk. 
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Det startet med Anton W. Brøgger, Haakon Shetelig, Anders Nummedal og Ana
thon Bjørn's steinalder-undersøkelser. Sammen med Jan Petersen, Theodor Petersen, 
Johs. Bøe og Bjørn Hougen la de også grunnlaget for jernalderstudiet. 

Hjemlige tradisjoner 
Brøgger påviste og fremhevet stadig samspillet mellom naturgrunnlag, ressursutnyttel
se, erverv og livsformer, og så mennesket som en integrert del av omgivelsene. Dette 
var det bærende element, ikke bare i fangstkulturen, men- og det er det vesentligste
også i norsk agrarhistorie fram til nyere tid. 

Brøgger introduserte således det økologiske aspekt i tolkningen av forhistoriske sam
funn og så det økonomiske og sosiale samspillet uavhengig av kronologiske skjemaer og 
ubundet av evolusjonistiske stadier. 

De forskningsemnene som har stått sentralt i denne tradisjonen - og som nærmest 
ble programfestet av Brøgger i et foredrag i 1929 (Brøgger 1930) er: 
l. Boplassundersøkelser som har resultert i utgravninger av stein- og jernbrukende 

fangstboplasser ved sjøen og i fjellet. 
2. ]ernvinna, nært knyttet til det første (l), og som for å sitere Brøgger: « ... er en livs

nerve i jernalderens bygdekultur frem mot vår tid.» 
3. Gård og grend, som har resultert i undersøkelser av gårdsanlegg og rekker av boset

ningshistoriske studier. Her er det ubrutt tradisjon fra 30-årene og fram til idag. 
Det kildemateriale før-krigs-generasjonens arkeologer benyttet var foruten det arke

ologiske: 
l. Landskapsanalyser basert på naturgrunnlaget, geologi, vegetasjons- og klimaforhold 
(W.C. Brøgger, Sigvald Hasund, Knut Fægri og Rolf Nordhagen). 2. Stedsnavns
forskningen, runeforskningen og historiske kilder. 3. Etnologiske paralleller. 

Fagmiljøet utviklet med andre ord kontakten med andre humanistiske fag, og sam
arbeidet med fagfolk innen de naturvitenskapelige disipliner ble grunnfestet. 

Det er blitt sagt at denne tradisjonen var svært selvsentrert, den skygget for interna
sjonale strømninger og debatt. Det er kanskje riktig - sammenliknet med den andre 
samtidige hovedtendensen i norsk arkeologi, Shetelig-skolen. 

Parallelt med professor Brøgger i Oslo virket Haakon Shetelig i Bergen. Han var en 
skolert arkeolog med klart uttrykt metodebruk i saksforskningen, preget av den mon
telianske typologi. Med den fulgte også det evolusjonistiske grunnsynet i samfunnsut
viklingen i stadier - fra det enkle til det kompliserte. Forskjellen mellom de to for
skerpersonlighet<::ne kommer tydelig fram i deres oversiktsverker, henholdsvis Det nors
ke folk i oldtiden (Brøgger 1925) og i Det norske folks liv og historie, bd. l. (Shetelig 
1930). Den første legger hovedvekten på forståelsen av samspillet mellom menneske og 
natur, den sistnevnte gir en bred presentasjon av den materielle kultur og den histo
riske utvikling. 
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Shetelig påvirket også norsk arkeologi på et annet felt. Han sto for utsynet, det utad
vendte i forskningsmiljøene, eksempler på dette er studier innen jernalderens stilhisto
rie, utgivelsen av Vikingminner i Vesterled (Viking Antiquities I - VI), og innenfor 
steinalderforskningen, A. Nummedal og Johs. Bøe's «Le Finmarkien» (1936). De søkte 
også ut til andre forskningsmiljøer, først og fremst til England og i noen grad til Frank
rike. 

I 20- og 30-årene ble en rekke oversiktsverker og artikler over emner innen norsk ar
keologi utgitt på et internasjonalt språk. Resultatet viser seg tydelig i f.eks Graham 
Clarks avhandling: Prehistoric Europe. The Economic Basis (1952). 

Men det er nok riktig at norsk arkeologi sto utenfor de internasjonale strømninger 
( 30-årene og 50-årene) såvel den amerikanske sosial-antropologiske, den marxistiske 
forskningsretning og den tyske kultur-kretslæren. Dette kan delvis henge sammen med 
politiske forhold i samtiden. 

Den europeiske orientering nedfelte seg mer generelt i undervisningen. Sammen 
skapte Brøgger og Shetelig norsk arkeologi som en historisk disiplin, solid og med 
bredde og utsyn. Mellomkrigsgenerasjonen skapte mye og hadde en enorm arbeids
kapasitet. Det var oversiktsverker over norsk forhistorie, fjellets arkeologi, arbeider over 
funn og funnkomplekser og rekken av bosetningshistorier. Det fortsatte i 40- og 
50-årene og inn i 60-årene - etter god gammel oppskrift. 

Debattinnlegg om arkeologisk teori og metodebruk er svakt representert med et par 
unntak: Gutorm Gjessing med artikkelen «Arkeologi og Etnografi» (Viking 1951) og 
Asbjørn Herteig's over folkevandringer (Viking 1955). Sentrale verker som Graham 
Clark's Prehistoric Europe (1952) ble nok flittig lest i miljøene, men takket være Brøg
ger-tradisjonen var grunnideene «gammelt nytt» og klassikeren fra amerikansk arkeo
logisk miljø, Walter W. Taylor «A Study of Archaeology» (1948) fikk liten innflytelse. 
Den positivistiske forskningstradisjonen syntes grunnfestet. 

Mitt inntrykk av 60-årenes yngre forskere og hovedfagsstudenter er en viss faglig 
utilfredshet forskningsmessig sett, samtidig som datamengden stadig vokste. 

For å sitere Asbjørn Herteig (1966): «Hvem har ikke i sine studieår hatt følelsen av at 
markene var så velpløyde at det knapt var verdige oppgaver igjen.» Faget led under 
sviktende uttrykksmidler og manglende metodisk tenkning. Og han fortsetter: «Bare 
PQ ny erkjennelse basert på en vitenskapelige holdbar metodikk og en fundamental 

mvurdering av grunnproblemene, de vitenskapelig uttrykksmidler kunne utløse nye 
fruktbare problemstillinger». Denne erkjennelse var- tror jeg- almen europeisk- ikke 
spesifikk norsk. Også Gutorm Gjessing var klar over problemene. I den omtalte artikkel 
fra 1951 peker han på en rekke av de muligheter som lå i den internasjonale debatt -
både innen amerikansk sosialantropologi og sosial-arkeologi bygget på den marxistiske 
filosofi. Men Gjessing var i så måte en enslig svale. 

Den holdningen Herteig beskriver var nok til stede i 60-tallets yngre generasjon, 
men generelt tror jeg at denne tiden også var preget av optimisme skapt blant annet 
gjennom de muligheter og utfordringer som fulgte i kjølvannet av den voksende utbyg-
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gingen i landet og de eksterne finansieringsmuligheter som denne ga de arkeologiske 
institusjonene. 

Det resulterte i nye tverrfaglige høyfjellsundersøkelser; middelalderarkeologien be
gynte å ta form, gjennom Bryggen og andre by-utgravninger. Norsk middelalderarkeo
logi har ytet betydelige bidrag i det europeiske forskningsmiljø. Og vi fikk de første 
samlete oversikter over norsk forhistorie på over 30 år: Anclers Hagen: Vårt folks histo
rie, bd. l (1962) og Norges Oldtid (1967). 

Dette og annen verdifull forskning tuftet på tradisjoner i våre miljøer fant sted. Men 
60-årene var noe mer. 

Nye strømninger 
Kravet om presis fagterminologi, de vitenskapelige uttrykksmidlene som Herteig et
terlyste, kom som impulser utenfra. 

Den ble framtvunget av økningen av datamengdene, men var også en reaksjon mot 
den tradisjonelle deskriptive, ofte upresise uttrykksmåte blant arkeologene. Reaksjonen 
oppsto på slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet og kan blant annet spores tilbake 
til Paris til Jean-Claude Gardin, som opprettet et arkeologisk dokumentasjonssenter 
der i slutten av 50-årene. Det ga støtet til moderne databehandling- først som kode
språk for hullkortsystem, nå har datamaskinen overtatt. 

Denne dokumentasjonsformen nådde oss direkte fra Gardin i forbindelse med be
handlingen av bryggematerialet i Bergen og via Mats Malmer i hans to arbeider <0"ung
neolitische Studien (1962) og «Metodproblem innomJernålderns konsthistoria» (1963 ). 
Impulsene ble tatt opp i forskningsmiljøene, særlig blant de yngre forskerne innen 
steinalderstudiet. Det resulterte bl.a. i teamarbeidet: «Morfologisk klassifisering av slåt
te steinartefakter» som ble påbegynt i 1970 og publisert 1974. 

Kravet om presis språkbruk og bedre dokumtasjonsformer gjaldt i første omgang 
saksforskningen, men omfatter etter hvert også andre sider av faget. 

I kjølvannet har det i de siste 20 år blitt utviklet et helt sett av forskjellige kvantitati
ve metoder, og utvidelse av samarbeidet med naturvitenskapelige disipliner, særlig la
borativ arkeologi. Men det er ikke noe nytt. Tverrfaglig samarbeid er en god, gammel 
tradisjon i norsk arkeologi. 

Herteig etterlyste også metodisk tenkning og debatt om grunnproblemene i forsk
ning. Det kom også i løpet av 60-tallet; viljen til å skape noe nytt var tilstede. Resulta
tet var bl.a. tidsskriftet Norwegian Archaeological Review. 

Det ble skapt av ønsket om for det første å få et dtbattforum og for det andre å delta 
aktivt i den internasjonale diskusjon omkring arkeologiske emner, fagmetodikk og 
teori. Derfor ble den da også presentert på et internasjonalt språk. 

Det var den yngste forskergenerasjonen som tok initiativet til NAR, men jeg tror det 
ville blitt med ønsket den gangen, om det ikke hadde stått etablerte fagfolk bak som 
kjente den internasjonale forskningsdebatt og som forsto nødvendigheten av å få del i 
den. 
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NAR har vært - og er - en stor impulsgiver innad i norsk forskningsmiljø, og for 
mange av oss vinduet utad fordi informasjoner og faglitteratur av almen teoretisk in
teresse har et så stort omfang at det nesten er umulig å holde seg a jour. 

På det mer teoretiske plan kom internasjonale tendenser inn i norsk forskningsmiljø 
ved to arbeider: 

Det ene er Knut Odners: Ullshelleren i Valldalen, i Røldal, en studie i økologiske til
pasninger på grunnlag av et førhistorisk materiale (1969), en «forløper» for New 
Archaeology på 70-tallet. Selve emnet, ressursutnyttelse, det økologiske aspekt, er i 
Brøggertradisjonen, men hans problemstilling og metodevalg var hentet fra sosial-an
tropologisk forskning. 

Den and.te er Arne B. Johansen: Høyfjellsfunn i Lærdalsvassdraget I. Den teoretiske 
bakgrunn og det første analyseforsøk (1969). Bakgrunnen for denne avhandlingen lig
ger i den internasjonale debatt i vitenskapsfilosofisk forskning og den rolle forskeren og 
hans kulturoppfatning spiller i datainnsamling og forsknings-strategien. Forsknings
filosofi er et tema som har spilt liten rolle i vårt miljø. 

lO-tallet 
60-årenes situasjon skapte også New Archaeology: 70-tallets slagord. Det er blitt et 
begrep i internasjonal arkeologi og ble raskt diskusjonstema i undervisningsmiljøene 
her hjemme. 

Det ble skapt innen anglo-amerikansk arkeologi med sterk tilknytning til sosial-an
tropologi først og fremst i Chicago- og Cambridge-miljøene. 

Introduksjonen av New Archaeology forbindes særlig med David Clarke: Analytical 
Archaeology ( 1968) og artikkelsamlingene «Models in Archaeology» (ed. David Clarke 
1972) og «New Perspectives in Archaeology (ed. Sally and Lewis Binford 1968). Clar
ke' s Analytical Archaeology ble tatt opp til diskusjonen i NAR allerede i 
1970-årgangen. 

Clarke har med noen stikkord lagt fram sin oppfatning av vesentlige sider av be
grepet (Fig. 1). Enkelte punkter skal kommenteres. 
New Archaeology er eksperimentell, utprøver mange forskjellig hypoteser og søker nye 
innfallsvinkler der hvor tradisjonell arkeologi søker å gi en historisk riktig løsning av en 
forhistorisk situasjon. 
Det er nødvendig å generalisere og å fremsette almengyldige forklaringsmodeller. Den 
benytter seg av kvantitative metoder og som følge derav forandres uttrykksformene. 
Sjargongen, det internasjonale kodespråket er nødvendig for å kunne kommunisere 
tverrfaglig og internasjonalt. Clarke innrømmer at det er en lite vakker språkform 
(<mgly»). 

New Archaeology er videre iflg. Clarke tverrfaglig og opposisjonell der hvor tradi
sjonell arkeologi arbeider isolert og er autoritær. 

Jeg er ikke enig i Clarke's karakteristikk av tradisjonell arkeologi her. Ut fra vår egen 
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Traditionalist archaeology- New archaeology 
(Tradisjonell arkeologi) - (Ny arkeologi) 

Philosopy 
(Filosofi) 

Approach 
(Angrepsmåte) 

Modes of Expression 
(lJttrykksforrner) 

Attitude 

(Holdning) 

Historical 
(Historisk) 

Qualitative 
(Kvalitativ) 

Particularizing 
(Partikulær) 

Literary 
(Litteratur) 

Narra ti ve 
(Fortellende) 

Isolationist and 
au thoritarian 

(Isolert og autoritær) 

Experimental 
(Eksperimentell) 

Quantitative 
(Kvantitativ) 

Generalizing 
(Generaliserende) 

Symbolic 
(Uttrykke i symboler) 

]argon 
(Sjargong) 

Condisiplinary and 
anarchic 

(Tverrfaglig og 
oppososjonell) 

Fig. 1. Etter Clarke 1972. 
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tradisjon - og innen europeisk etterkrigstradisjon - er den i høyeste grad tverrfaglig. 
Både naturvitenskap, historie, etnologi og sosialantropologi har vært trukket med i 
forskningen. 

Hva Clarke måtte mene med uttrykket autoritær er uklart. Det kan bety at forsk-
ningen er underlagt en offentlig godkjent forskningspolitikk eller at den er underlagt 
akseptert ledende forskere i et lands arkeologiske forskningsmiljøer. 

I de nordiske og anglo-amerikanske miljøer har ihvertfall ikke det autoritære element 
vært det mest typiske, det var jo nettopp i disse fagmiljøene reaksjonene kom, disku
sjonene oppsto - og stadig føres. New Archaeology kom samtidig med student
opposisjonen på slutten av 60-tallet og sto i opposisjon til de etablerte miljøer. Men det 
var også en aktiv vilje til å forstå og stille spørsmål- hvordan og hvorfor ikke bare hvor 
og når. 

I Norden resulterte det i Kontaktstencil - organ for nordiske arkeologistudenter 
(1970-). Mange emner og ideer i 70- og 80-årenes forskning er sprunget ut av de nord
iske studentseminarene. 

Funksjonalisme og systemteori er stikkord i New Archaeology. Begrepene er hentet 
fra naturvitenskapenes teorier om balansen i naturmiljøet. Funksjonalistene mener at 
et samfunn bare kan være levedyktig hvis det er veltilpasset internt og i forhold til om
givelsene. Endringer i sosio-systemet må ha sin rot i endringer i omgivelsene. 

Det er særlig to hovedmønstre for tilpasning som New Archaeology er opptatt av: 
Det ene er forholdet kultursystem - økosystem, samfunnets tilpasning til dets natur
miljø. Det andre er den indre organisasjon i samfunnet, forholdet mellom de enkelte 
ledd- systemer- og deres innbyrdes tilpasning og sammenheng (fig. 2). En tredje fak
tor, mennesket og dets plass innen systemet, har fått mindre oppmerksomhet, in
dividet er på en måte blitt borte i systemene. Det er analyser av tilpasningsprosesser til 
naturmiljøet som har vært funksjonalistenes hovedtema og hvor de har ydet de beste 
bidrag innen arkeologien. 

Symbolene som benyttes (sml. fig. 2) og sammenkoblingen mellom de enkelte ledd 
kan varieres fra det enkle til det mest kompliserte. Det har lett for å bli systemer for sys
temenes egen skyld. Men det er et hjelpemiddel som tvinger til metodisk analyse av de 
enkelte komponenter og samspillet mellom dem. Nyansene, detaljene og usikkerhets
faktorene blir lett borte sammen med den deskriptive framstillingen. 

New Archaeology er således et mangslungent begrep. Det er et helt sett av metoder 
og inbefatter kravet om presise uttrykksmidler, kildekritikk, hypotese-dannelse og for
holdet teori/ data. Det tverrfaglige aspekt er vesentlig. 

New Archaeology har trengt lite igjennom innen norsk forskning i form av større sys
temanalytiske arbeider. Det er også påfallende at når det gjelder slike arbeider som er 
tatt opp til diskusjon i NAR er ingen norske bidrag. Men indirekte har deler av den fått 
innpass i norsk faglitteratur, først og fremst i de emneområder der det har vært gro
bunn for den ut fra vår egen forskningstradisjon. Påvirkningene markeres således best i 
analyser av forholdet kultur - natur, først og fremst i nyere steinalderstudier, i mindre 
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grad innen jernalderforskningen. Påvirkningene kan spores i språkbruk og teknikker, i 
utformingen av problemstillinger og kildekritikk. 

Årsaken til mangelen på systemteoretiske arbeider kan ikke ligge i at 70- og 
BO-tallets forskere ikke har kjent til denne forskningsretningen. Det må derfor ligge 
andre grunner bak. 

Det har vært reist kritikk mot deler av New Archaeology såvel i norske som euro
peiske forskningsmiljøer. Det skorter ofte på å få systemanalyser samkjørt med kilde
materialet. De hviler ofte på et snevert - hovedsakelig naturvitenskapelig material
grunnlag. Europeisk og særlig norsk forskningstradisjon har vært preget av å se arkeo
logi som en historisk disiplin. 

Det kan også være at det tverrfaglige aspekt og pointeringen av samspillet mellom 
samfunnet og dets naturgrunnlag ikke representerer noe vesentlig nytt i vårt fagmiljø 
ut fra vår egen forskningstradisjon. 

En annen årsak kan ligge i at det er så mange disipliner en arkeolog skal ta hensyn 
til. En skal kunne beherske de kvantitative metoder, helst være fagmann innen naturvi
tenskapsfag, demografi, historie og sosialantropologi. Faren for dilettantisme er til
stede. 

Et eksempel på dette er 70-årenes iblant nokså ukritiske bruk av sosialantropologene 
Marshall Sahlins' og Elman R. Service's arbeider om sosial organisasjon og stratifika
sjon. En finner henvisning til dem både innen bronsealder- og jernalderforskningen i 
Norge som i andre land. 

Men New Archaeology har vært debattskapende og impulsgivende innen forsknings
miljøene her hjemme. Den har gitt nye ideer og innfallsvinkler i forskningsfelt og 
problemkompleks uavhengig og på tvers av kronologiske båser. 

Hva som blir 80-årenes strømninger i internasjonal arkeologi er ikke godt å spå -
men en ny trend er innvarslet i Cambridge-miljøet med Ian Hodder i spissen. Arkeo
logi som kulturhistorisk fag og mennesket selv blir i større grad trukket fram av system
teoretikernes bokser, det spores en økende interesse i arkeologisk forskning for å prøve 
å avdekke fortidens ideverden (Hodder 1984). 

60- og 70-årenes norske arkeologi har en annen og mer markert profil som bygger på 
det beste i norsk forskningstradisjon - og som har fått en ny giv gjennom internasjonale 
impulser. Eksempler på dette er de tverrfaglige prosjektene (Hardanger-viddaprosjek
tet, Helgøy i Nord-Troms- studier i sosio-etniske prosesser i jernalderen- og Hoset i 
Trøndelag: Ødegårdsstudie i marginalbosetning i senmiddelalder) og styrkingen av his
torisk arkeologi, ved arkeologiske utgravninger i den arkeologiske utdannelse. Tradi
sjonen fra Haakon Shetelig og Johs. Bøes europeiske orientering er fortsatt levende og 
har fått et mer globalt preg i pakt med tiden. Det er deltaking i UNESCOs Nubia-pro
sjekt på 60-tallet, studier i østafrikansk arkeologi på 70-tallet, deltaging i Hedeby- og' 
Grønlandsundersøkelsene og utgravninger på Orknøyene - også på 70-tallet. Dette 
kunne vært sterkere markert ved at de yngre forskere søkte ut til andre forsknings
miljøer. 
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På ett punkt synes jeg norsk arkeologi representerer et tilbakeskritt i de siste 20 år i 
forhold til tidligere. Det er den presentasjon av norsk arkeologi utad - og de mulige 
verdier den kan tilføre internasjonal forskning. Det blir således publisert mindre på et 
internasjonalt språk i forhold til tidligere, tross NAR og det internasjonale engasje
ment. Hvorfor skal ikke internasjonal forskning få del i sentrale funn, og funnkom
plekser, i fjellets arkeologi i tid og rom, i gårds- og bosetningsanalyser. 

Jeg tillater meg som avslutning å sitere Johs. Bøe fra et foredrag han holdt i Bergen 
1960. Det gir perspektiver over hva vi i de siste 20 årene har oppnådd og det vi ikke har 
greid. 

Etter at han har slått fast at norsk arkeologi først og fremst må beskikke sitt eget hus 
og ivareta sin kulturarv og sin egenart skriver han: «l det store internasjonale 
undersøkelsesarbeide som drives med et veldig oppbud av mennesker og kapital, nå 
særlig fra USA, der har vi ikke kunnet være med, og der blir vi heller neppe med. Og vi 
kan ikke vente å produsere ofte et fenomen som Ingvald Undset- som drev det til å bli 
den beste kjenner av jernalderens funnstoff i Europa i sin samtid. Men det er så mange 
arkeologer i Norge nå, at tiden burde være inne til i høyere grad enn hittil å beskjeftige 
seg med ting av større internasjonal rekkevidde. Det kan gjøres ved samarbeid i team, 
og individuelt. Det skal ikke være vanskelig nå, for den som virkelig har noe på hjertet, 
å få midler til de studier og utenlandsreiser som er livsviktige for en forsker som har sitt 
daglige virke ved verdens ytterste grense». 

Sammendrag av prøveforelesning (oppgitt emne) for den Elos.dr.grad 9.4.84 

Summary 

Norwegian archaeological research during the last 20 years. Its tradition and its attitude 

to recent international trends. 

The author gives a survey of the traditions on which Norwegian archaeology are based. 
Modern research was founded by Professor A.W. Brøgger in Oslo and Professor Haakon 
Shetelig in Bergen and their generation from the 20's and 30's. The two main features 
that characterize the Brøgger tradition are interdisiplinarity and its emphasis on the do
se connection between society and environment. The Shetelig-school represents the 
stringent methodological approach especially in artifact-analysis, and is also more inter
national oriented. 

Thus a number of the main features of the New Archaeology of the late 60's and the 
70's have played a less important role in Norwegian Archaeology, although it has been 
lively discussed among the younger generation and presented in Norwegian Archae
ological Review. There are for instance few system-analytical works, although its me
thods and to some extent modes of expression have been adopted. 
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Norwegian archaeological research has concentrated on two main themes: The pre
historie settlement in coastal and mountain regions and the developement of agrarian 
settlement throughout the prehistoric and historical periods. In the last 20 years histo
rical archaeology has developed into an important part of Norwegian archaeology, due 
to the excavations of sites in North-Norway and in the medieval towns. 

It is said that Norwegian archaeological research is rather selfcentered. Norwegian 
scholars have taken little part in international debate on method and theory. Still the 
subjects mentioned above are of more than just local interest and could, if presented in 
an international form, be relevant to archaeology outside Scandinavia. 
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Anders Hagen 

Arkeologi og politikk 

Jeg ble imatrikulert l. september 1941 og begynte umiddelbart å studere arkeologi ved 
Oldsaksamlingen i Oslo. Selve museet var stengt for publikum og samlingene delvis 
evakuerte. Den 10. september satte den tyske okkupasjonsterror inn for alvor med 
unntagelsestilstand, arrestasjoner og henrettelser i Oslo. Den 11. september ble uni
versitetets rektor avsatt og fengslet. Fengslet ble også tre andre ledende professorer bl. a. 
A. W Brøgger, Oldsaksamlingens bestyrer og aktiv i den begynnende motstandskamp 
på det intellektuelle plan. 

Det var flere grunner til at Brøgger var blant de første ledere ved universitetet som 
ble arrestert og holdt internert i nærmere ett år. Her skal jeg bare nevne to, som direkte 
vedrører hans profesjon som arkeolog. Den første og viktigste i denne sammenheng var 
hans skriftlige og muntlige virksomhet med fundament i hans fag og med front mot 
okkupasjonen. 

Denne virksomheten startet allerede i mai 1940 med en artikkel i tidsskriftet Sam
tiden1> der han mante til tro på en selvstendig nasjonal fremtid, trygt forankret i det 
opprinnelige og «varige i norsk kultur», for å bruke hans egne ord. 

Denne åpne ordkamp fikk sin avslutning et halvt år senere etter et møte i Norsk ar
keologisk selskap, der han holdt en tale av en slik karakter at den ble innrapportert til 
de tyske politiske myndighetene av en tilhører. Den som rapporterte Brøgger var arke
ologen professor Herbert Jankuhn2> en høy offiser i SS og fremstående medlem av 
Himmlers store forsknings- og kulturpropagandaorganisasjon «Ahnenerbe»3>. Denne 
rapporten førte i første omgang til at Brøgger ble forbudt å tale offentlig, bl. a. i en 
planlagt foredragserie i radioen, som enda ikke var helt nazifisert. Episoden var til
synelatende bagatellmessig, men bidro mellom mange andre ting utvilsomt til Brøg
gers arrestasjon noen måneder senere. 

En annen alvorligere, men likevel også nokså beskjeden sak i det store spillet 
1940-41, og som i sterkere grad førte til Brøggers arrestasjon alt i september, var at han 
som bestyrer for Universitetets Oldsaksamling nektet å utlevere på forlangende av Na
sjonal Samling det berømte Snartemosverdet. Dette klenodium, som i tidens ånd selv
sagt ble betraktet som genuint germansk, skulle etter planen trolig overrekkes Himmler 
ved hans besøk i Oslo på foråret 1941. Himmler var - som alle vet - den øverste sjef for 
det samlede tyske politi, men han var også lederen for det nevnte Ahrienerbe og han 
hadde en sterk, men ytterst kvasivitenskapelig interesse for arkeologien og dermed også 
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for «de germanske røtter». Det var derfor selvsagt en grov fornærmelse av Brøgger som 
forvalter av norske oldsaker å nekte Himmler hans påtenkte æresgave. Det kan her for
øvrig nevnes at det akademiske kollegium, som fre~deles var intakt, støttet Brøgger i 
hans avslag og sakens alvorlige karakter fremheves av rektor Seip, som i sine erindringer 
fra 19464

l, nevner episoden som en medvirkende årsak til Brøggers arrestasjon - som 
forøvrig, som nevnt, fant sted samtidig med at Seip selv ble fengslet. 

Professor Herbert Jankuhn som var en av Ahnenerbes ledende arkeologer møter vi i 
en tredje episode, som isolert sett også kan virke bagatellmessig. Sett i en større sam
menheng faller den svært godt på plass i Ahnenerbes overordnete politikk - noe jeg se
nere skal komme tilbake til. Episoden det dreier seg om, gjelder utgravningen av Rak
nehaugen på Romerike. Denne undersøkelsen var ledd i en ideutvikling av nasjonal in
teresse som A. W. Brøgger hadde arbeidet med i lengre tid, og gravningsleder når det 
gjaldt denne haugen- den største i sin kategori i Nord-Europa- var museets under
bestyrer Sigurd Grieg. Arbeidet ble påbegynt i 1939 og var planlagt avsluttet neste 
sommer. Våren 1940- mens det enda foregikk kamper lenger nord i Norge, ble Grieg 
beordret til Raknehaugen på en befaring sammen med den uniformerte arkeolog-kol
legaen og SS offiserenJankuhn. Denne hadde i et møte med Brøgger hevdet at han var 
interessert i at utgravningene av dette prestisjepregete fornminnet måtte bli fullført «på 
vegne av tysk arkeologi» og at midlene til dette eventuelt kunne stilles til rådighet av et 
tysk fond5l. For å hindre at tyskerne overtok hele prosjektet, noe som nasjonalt ville bli 
betraktet som nedverdigende, slo Brøgger alarm overfor fungerende fagstatsråd profes
sor Seip, som innså problemets alvor og dermed øyeblikkelig skaffet tilleggsbevilg
ninger, slik at Oldsaksamlingen i løpet av krigssommeren kunne fullføre de påbegynte 
utgravninger i egen regi. Det kan her føyes til at møtet med Ahnenerbes mann av 
Brøgger og Grieg naturlig nok ble oppfattet som høyst ubehagelig, og de fryktet at sa
ken ble innrapportert til nazimyndighetene. 

Etter 1940 hadde ikke professorJankuhn lenger noe oppdrag i Norge. Derimot spilte 
han en viktig ideologisk rolle innen arkeologien i et par andre land. Bl.a. hadde han et 
betydningsfullt oppdrag av Himmler - og dermed Ahnenerbe - i Frankrike6l. Dette 
oppdraget gikk ut på å granske Bayeux-teppet, bokstavelig talt med germanske øyne. 
Dette teppet er- som alle vet- en billedrik samtidsskildring av normannernes erobring 
av England i 1066. 

Granskningen hadde som endelig siktemål å bringe dette klenodium til Tyskland. 
Iallfall gikk planen ut på at Jankuhn skulle fullføre prosjektet i Berlin. Selv om en hel 
liten stab ble stilt til rådighet, ble ikke prosjektet fullført. Det ble skrinlagt sammen 
med planene om invasjonen av England. Derimot var det andre områder som påkalte 
større interesse for Ahnenerbe og Jankuhn. Han ble derfor forflyttet til de mer aktuelle 
områdene i øst der store deler av Russland var på tyske hender. I årene 1942-1944 var 
således den iherdige arkeologprofessor og SS-mann sjef for en egen «Einsatz-kom
mando» innen SS i Russland7l. 
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Denne kommandogruppen hadde som overordnet mål å registrere museer, arkiver 
o.l. av arkeologisk betydning bl.a. med den hensikt å få overført det man fant hadde 
særskilt interesse til Tyskland. Det kan her føyes til at en lignende virksomhet i stort 
omfang var påbegynt alt i 1939 i Polen8>, men her hovedsaklig under ledelse av en an
nen organisasjon som sorterte under riksminister Alfred Rosenberg, enda en ledende 
naziideolog i kretsen rundt Hitler - en kvasivitenskapelig skolert arkitekt, som i høy 
grad brukte arkeologien som våpen i arbeidet med å legitimere det germanske stor-tys
ke hegemoniet i Europa. 

Både Ahnenerbes og Rosenbergs folk, som delvis besto av kjente arkeologer, hadde
til tross for at de bokstavelig talt var tyver på samme stormarked, visse felles kulturpoli
tiske mål. Disse var bl.a.- som nevnt- å skape et arkeologisk sentrum for de tyskdomi
nerte områder, plassert i Tyskland, å overta større arkeologiske prosjekter og utgrav
ninger, å ensrette forskningen og å bruke resultatene til politisk propaganda. 

I dette spillet var arkeologien selvsagt bare en av flere brikker, men det var en viktig 
brikke, og blant aktørene i denne virksomheten finner vi foruten Jahnkuhn, en rekke 
andre av Tysklands ledende arkeologer, som professorene Willvondseder (SS-offiser og 
aktiv ideolog i Østerrike, utplassert i Jugoslavia), Kersten (SS-offiser, utplassert i Dan~ 
mark), von Richthofen (aktiv i Øst-Tyskland - Polen), Paulsen og Pettersen (SS-folk 
medansvarlige for utplyndring av kulturgods i Polen), H. Schwabedissen (i 1942 
kommisarisk leder i Briinn, Tsjekkoslovakia), og flere andre. 

I denne sammenhengen kan vi vende tilbake til vårt eget land, som selvsagt var et re
lativt fredelig arkeologisk hjørne, men likevel representerte en interessant nisje, for de 
germanomane tyskerne. Her etablerte nemlig Ahnenerbe en fast stasjon ca. 1942, plas
sert i Gestapos hovedkvarter på Viktoria terrasse i Oslo. Navnet på denne stasjonen, 
som også hadde Danmark som arbeidsmark, var «Germanische Leitstelle Norwegen», 
og lederen var SS Hauptsturmfiihrer iSS, historieprofessoren Schwalm9>. Medarbeider
men ikke fast ansatt - ved denne norske utposten for Ahnenerbe var bl. a. arkeologpro
fessoren, major i Wehrmacht, Ernst Sprockhoff. 

Arbeidet i Norge besto bl.a. i å sørge for beskyttelse av kulturminner mot militær 
ødeleggelse (her var Sprockhoff aktiv), å overvåke museumsvirksomheten og «feindlich 
eingestellten Wissenschaften», å bidra til kulturpolitisk skolering av besettelsestrop
pene, (bl.a. forfattet Sprockhoff en bok om norsk forhistorie10>), samt å få etablert et fo
tografisk arkiv som omfattet de viktigste oldfunn - et arkiv som selvsagt skulle ha sin 
plass i Tyskland. Bilder til dette arkivet ble «bestilt» av fotografen ved Universitetets 
Oldsaksamling, Louis Smedstad, som sørget for at effektueringen gikk langsomt. 

Jeg har trukket frem noen få episoder fra norsk okkupasjonshistorie slik jeg selv opp
levde det som arkeologstudent og assistent ved Universitetets Oldsaksamling, og jeg 
har knyttet disse episodene til navngitte personer som var aktører i de nevnte episodene 
og som jeg dels kjente godt, dels opplevde mer på avstand. Jeg hadde således som opp
gave å ta hånd om professor Sprockhoff når han sporadisk kom på besøk - besøk som 

271 



nok var uønsket, men ikke betraktet som truende. Derimot var den lokale leder for Ah
nenerbe sett på som en farligere person. Verken episodene eller aktørene har isolert sett 
krav på stor interesse i det storstilte nazistiske forsøket på å bruke arkeologien som et 
ideologisk våpen. Sett samlet og i en større sammenheng blir imidlertid det som skjed
de i vårt «germanske» hjørne av Europa interessant, fordi vi her øyner et mønster i tråd 
med Himmlers- og Ahnenerbes overordnete mål, nemlig gjennom et sterkt tysk sen
trum å dirigere - ofte med brutale metoder - visse viktige forskningsgrener, især slike 
som var brukbare i den ideologiske propagandaen. 

Brøggers arrestasjon og taleforbud, episoden med Snartemofunnet, ønsket om å 
overta utgravningen av Raknehaugen, planen om å bygge opp et oldsaksarkiv, etab
leringen av et SS-kultur-og propagandasenter i Oslo, -alle disse tilsynelatende små de
taljer, var i virkeligheten milde utslag av en politikk som i andre land, især Polen og 
Russland, fikk den mest brutale og forbryterske karakter. 

Man kan med full rett spørre seg om hvordan en rekke fremstående tyske arkeologer 
- og andre vitenskapsmenn - med stor energi kunne stille seg til rådighet for denne 
virksomheten. Eller sagt på en annen måte: hvordan kunne det skje at et såpass tradi
sjonsrikt fag som tysk arkeologi, raskt og effektivt ble dominert av menn som Himmler 
og Rosenberg? 

Og en ting til - hvordan kunne det ha seg at man brukte store ressurser - økonomisk 
og mannskapsmessig- på Ahnenerbes virksomhet, i en tid da Europa bokstavelig talt 
sto i brann? For om mulig å få en aning av svarene på slike spørsmål må vi se noe nær
mere på selve Ahnenerbe og på visse eldre tradisjoner i tysk arkeologi. 

SS-enheten «Das Ahnenerbe» - som jeg alt har omtalt flere ganger- var en forsknings
og utdannelsesorganisasjon som ble opprettet alt i 193 5. Ved domstolen i Niirnberg etter 
krigen ble den erklært for å være forbrytersk og flere av lederne ble dømt. 

I løpet av Ahnenerbes 10 år lange virksomhet ble institusjonen stor og velorganisert. 
Den utgav flere tidsskrifter bl.a. det tidstypiske «Germanien», og andre publikasjoner og 
det fantes nesten ikke et område innen humaniora, tildels også når det gjelder naturvi
tenskap som ikke var berørt av Ahnenerbes virksomhet. Av spesiell interesse for oss, kan 
nevnes at det f.eks. fantes egne såkalte «Arbeitskreise»- arbeidsområder- for etnologi, 
historie, forhistorie, raselære, rettslære, slektskunnskap og form- og mønsterlære. 

I denne sammenhengen kan det forøvrig nevnes at stiftelsen ifølge sine statutter had
de som særskilt oppgave å utforske «Område, ånd, gjerning og arv til den nordlige gr 
nen av den indogermanske rasen». Dessuten skulle- ifølge de samme statutter- resul
tatene av denne forskningen fremstilles levende og formidles til befolkningen. 

Forskningen var med andre ord sterkt målrettet, fagimperialistisk og fremfor alt pro
pagandistisk, gjerne preget av kvasivitenskapelige teser. Temaer som «antikristendom» 
«germanerkult», «herrerase» og «folkemedisin» hørte således med til interessefeltene, 
ved siden av virksomheter som faglig sett var noe mer seriøse. 

Uansett den faglige standard, hersket likevel en underliggende og bærende ide hos 
mange av Ahnenerbes folk - ikke minst hos arkeologene - nemlig den at såkalt ger-
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mansk kultur og rase (ordet brukt i den tidens mening) representerte helt unike og 
overlegne verdier, som hadde sitt utspring i de nordlige deler av Tyskland samt Skandi
navia. Selv arkeologer som rangerte høyt i sitt fag, hevdet med overbevisning at den 
såkalte ariske - eller indogermanske - kultur, rase og språk var spredt fra et urhjem 
nordpå til Italia, Hellas og Asia, der slik spredning skapte fortgang i både materiell og 
åndelig utvikling. Blant flere andre ledende arkeologer hevdet f.eks professor H. Rei
nerth, en aggressiv naziideolog, et slikt syn med stor styrke, samtidig som han forfektet 
ideen om et fremtidig «storgermansk skjebnefelleskap fra Flandern til Weichsel og fra 
Alpene til det skandinaviske Norden, under tysk ledelse». 

At professor Reinerth og hans likesinnede fagkolleger både når det gjaldt raselære, 
germansk ideologi og arkeologisk - politisk erkjennelse, bygget på tankegods og for
muleringer utviklet alt lenge før SS-staten ble skapt, eksisterer det ikke tvil om. Her er 
det lett å finne opphavet - det er dels å hente i den eldre, ofte mytomane tyske na
sjonalromantikken i forrige hundreåret, dels især hos den begavede og sterkt nasjonal
sinnede arkeologen professor Gustav Kossina, som dominerte tysk forhistorisk forsk
ning i en menneskealder fra 1890 til sin død i 1932. 

Før vi ser nærmere på Kossinas virksomhet, skal jeg imidlertid nevne nok et eks
empel på hva Ahnenerbe virkelig sto for, og hva slags metoder som institusjonen be
nyttet seg av i sin såkalte forskning. Dette gjelder virksomheten innen det vi kan kalle 
rase biologi. 

En rotfestet grundtese i Tyskland - ikke minst hos en del arkeologer - var som alt 
. nevnt at den «ariske» rase hadde overlegne egenskaper og at denne rase og dens kultur 
var utviklet i Nord-Europa. Fysisk antropologi ble derfor et viktig tema for Ahnenerbe. 
I denne forbindelse ble det bl.a. foretatt granskninger av mange tusen fanger i kon
sentrasjonsleiren Dachau og spesielle forskergrupper var virksomme på Balkan og i 
Kaukasus. 

For å skaffe tilveie sammenligningsmateriale planla man alt i 1941 bl.a. å bygge opp 
en jødisk skallesamling ved Universitetet i Strassburg11

). Således utformet professor Hirt 
et p.m. om denne saken og Adolf Eichman ble trukket inn i arbeidet med å skaffe det 
nødvendige studiemateriale. Deretter valgte antropologer ut egn ete personer. Disse ble 
så gasset ihjel, likene ble skjelettert og sendt til professor Hirts institutt i Strassburg. 

Arbeidet med skallesamlingen ble aldri avsluttet, men materialet fantes intakt i 1945 
g ble brukt som beviser ved rettergangen i Ni..irnberg. At vi her har et ytterst grelt eks

empel på vitenskapelig vanvidd, er det lett å innse, men eksempelet er ikke enestå
ende. I selve prinsippet var det nemlig ikke forskjell mellom den virksomheten profes
sor Hirt og hans medhjelpere drev og det som f.eks. endel arkeologer utførte. Begge 
parter brukte sine kunnskaper og sin politiske makt til å bygge opp sine samlinger og 
arkiver i den «germanske» vitenskapens tjeneste. 

Det vil likevel være en grov forenkling å påstå at alle i Ahnenerbes- og partiets tje
neste, var kriminelle vitenskapsmenn. Noen spilte utvilsomt medløperens rolle- enkel
te så nemlig en vekstmulighet for sitt fag ved å slutte seg til systemet. På denne måten 
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kunne de få mer penger til sine prosjekter, flere stillinger til sine institutter og større 
muligheter til å drive formidling av kunnskaper til almenheten. Men en ting er sikkert, 
nettopp denne form for allianse med politiske systemer og politiske ideologier var - og 
vil alltid være - i strid med grunnleggende vitenskapelig etikk og dermed helt for
kastelig. 

Hvordan kunne tysk vitenskap- og ikke minst tyske humanister- blant dem en rek
ke godt etablerte arkeologer, gå inn i aktiv tjeneste for SS-staten? Og hvorfor hadde 
denne statens ledere bruk for fag som f.eks antropologi og arkeologi? Selv om svaret 
delvis alt er gitt, er det grunn til å stille spørsmålet påny. Gjør vi det, må vi som nevnt 
gå bakover til tiden før den nazistiske maktovertagelsen. 

Som alt nevnt var det i Tyskland lenge før Hitler og Himmler store nasjonalistiske, 
ofte bonderomantiske og germanomane understrømminger. Dette gav seg mange ut
slag i form av kvasivitenskapelige bevegelser der amatører som gjerne forfektet under
lige oppfatninger hadde sine fora. Dette gjalt ikke minst fornforskningen som egentlig 
ikke var noen stor akademisk disiplin i Tyskland før nazi-tiden. Det er derfor lett å se at 
de ofte amatørpregete selskapene var et lett og takknemlig bytte for de nasjonalistiske 
politikere. Det er like lett å innse at flere av de profesjonelle forskerne sluttet seg til en 
bevegelse som ga dem makt og dessuten muligheter til å utvikle en fagideologi de var 
blitt påvirket av alt i sin studietid. Da hadde nemlig Gustav Kossina forlengst skaffet 
seg en sentral posisjon som nasjonalistisk arkeolog og fagpolitiker12l. 

Kossina var fra Øst-Tyskland, der Polen var fienden. Han hadde en sterk nasjonal
følelse, kombinert med stor aggresjon og energi. Hans begavelse kan ikke trekkes i tvil, 
og han dominerte som nevnt tysk fornforskning ved århundreskiftet og frem til slutten 
av 20-årene. Især var han som nasjonal begeistret arkeolog, svært aktiv under og like et
ter første verdenskrig da han brukte sine evner og sitt fag som våpen i kampen mot 
Russland, Italia og Frankrike- nasjoner som han betraktet for å være annenrangs i for
hold til det germanske Tyskland. 

Kossina var i utgangspunktet filolog, og som sådan ble han opptatt av det germanske 
språks opphav. Dette bragte ham over i arkeologien, der han utviklet sin såkalte «Sied
lungs-archaoligische Metode» - bosetningsarkeologisk metode - og han satte et klart 
likhetstegn mellom språk, etnisk gruppe og kultur. Han formulerte i denne sam
menhengen visse enkle læresetninger som han mente var udiskutable og som etterhvert 
ble opphøyd til å være dogmer - dogmer som fremdeles er levedyktige, også utenfor 
Tyskland, selv om dagens arkeologer neppe vil vedkjenne seg opphavet. 

Den kanskje viktigste læresetningen som ble formulert av Kossina alt i 1911 er at 
«geschlossene Kulturkreise im Vorgeschichte sind stets bestimmten Volkern oder Stam
men gleichzusetzen»13l, eller uttrykt på norsk: «avgrensede arkeologiske kulturområder i 
oldtiden samsvarer alltid med utbredelsen av bestemte folkeslag eller stammer.» Med 
andre ord gransket - og kartla - Kossina bestemte oldsakstyper og betraktet deretter 
det oppnådde resultat som bevis for at det kartlagte materialet avspeilte utbredelsen av 
et bestemt folk. Han hevdet følgelig bl. a. at den såkalte stridsøkskulturen i yngre stein-
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alder var utviklet i nordisk område (Nord-Tyskland- Syd-Skandinavia), med rot i Erte
bollekomplekset, og at vi her hadde sporene etter de første brukere og spredere av så
kalt indo-germansk språk og kultur. Med andre ord hadde det skjedd en indre utvik
ling i et avgrenset strøk av Norden som ble bestemmende for historiens gang, både der 
og i store deler av Europa. Det var ganske enkelt på germansk grunn og ikke hos andre 
folkeslag- bl.a. lenger sydpå- at den dypeste roten til den europeiske kulturen ifølge 
Kossina, virkelig er å finne. Dette- og lignende- dogmer var selvsagt med på å under
bygge myten om de overlegene egenskapene til den såkalte indogermanske rasen - den 
som ofte, især i nazitiden, gjerne ble kalt arisk. 

I en rekke avhandlinger, foredrag og bøker forfektet Kossina sine læresetninger. 
Berømt i denne sammenhengen er bl.a. hans mer populære bok «Die deutsche Vor
geschichte- eine hervorragende nationale Wissenschaft» fra 1912, der selve tittelen klart 
angir tonen. Her og andre steder i hans arbeider, f.eks. i en avhandling fra samme år, 
som heter «Das Weichselland, ein uralter Heimatboden der Germanen» brukte han me
toden med å studere oldsakers utbredelse til å «bevise» at visse områder i øst- d.v.s. 
deler av Polen- fra oldtiden av var germansk- eller om man vil- Tysk bosetningsland. 
Han- og andre arkeologer med lignende arbeidsmetoder og oppfatninger- var på den
ne måten med på å legitimere SS-statens rasistiske politikk og territoriale krav. Det hører 
selvsagt med til historien om arkeologers misbruk av sine kilder, at også en del polske 
forskere både før og etter siste krig benyttet seg av lignende metoder og en tilsvarende 
argumentasjonsteknikk som Kossina og hans likesinnede i Tyskland betjente seg av14

). 

Det er liten grunn til å utdype nærmere tysk arkelogis rolle i utviklingen av den 
nasjonalistiske og nazistiske ideologien. Selv om det nok fantes forskere som holdt sin 
sti ren, også iSS-statens glanstid, bør historiens dom være entydig, nemlig den at et fag 
uvegerlig blir korrumpert hvis noen av dets utøvere- især de med autoritet- aktivt stil
ler seg til rådighet for bestemte politiske systemer, uansett hva hensikten enn kan være 
for et slikt engasjement. 

Med SS-statens og dermed Ahnenerbes sammenbrudd i 1945, fikk den germanoma
ne åndsretningen en brå avslutning. Arkeologien i den nye vest-tyske staten ble følgelig 
avpolitisert. Iallfall er det vanskelig å registrere ideologiske, for ikke å nevne nasjonale 
overtoner i etterkrigstidens vest-tyske fornforskning, til tross for at flere av nazitidens 
mest aktive arkeologer kom til å inneha sentrale posisjoner. En annen sak er det imid-
::rtid at arkeologien i Øst-Tyskland-DDR-fremdeles har en ideologisk profil. Denne 

er imidlertid marxistisk og dermed annerledes enn den som gjennomsyret Himmlers og 
Rosenbergs organisasjoner. 

Mine refleksjoner over enkelte trekk ved den nasjonalsosialistiske arkeologien har 
selvsagt ikke hatt som mål å «henge ut» bestemte navngitte og tildels kjente forskere. 
Hensikten har ganske enkelt vært, gjennom de valgte personifiserte eksemplene, å il
lustrere noe av det som skjedde- og fremdeles kan skje- når et fag som vårt gjennom 
sine egne godt etablerte talsmenn lar seg bruke i et politisk spill de selv ikke helt mak
ter å kontrollere. Her bør vi høste lærdom av vår egen faghistorie. Det var nemlig ikke 

275 



bare i Hitler-Tyskland at arkeologien ble brukt i den politiske kampen, og det er dess
uten visse tegn på at arkeologiske argumenter på ny tas i bruk for å fremme interesser 
som bl. a. har nasjonalistisk slagside. 

Når det gjelder vår nære fortid, er det ved siden av Tyskland især i Sovjet at arkeolo
gien ble integrert i det politiske systemet. Det er således en kjent sak at faget i 
30-årenes ideologiske revolusjon ble definert som en viktig samfunnsdisiplin der opp
gaven bl.a. var å legitimere den marxistiske læren og dessuten å styrke den slaviske na
sjonalfølelsen15>. Denne sterke politisering av fornforskningen førte som kjent med seg 
omfattende arrestasjoner og deportasjoner, noe som først opphørte ved slutten av 
40-årene, etter at Stalin selv satte en stopper for det som ble kalt «vulgariseringen av 
Marx i arkeologien». 

Det er lett å se at fornforskningen i 30-årene og 40-årenes totalitære regimer med 
store nasjonalideologiske overtoner, måtte bli politisert, gjerne ved hjelp av maktglade 
fagfolk. Det er heller ikke vanskelig å øyne at den marxistisk dominerte arkeologien i 
enkelte stater i selve prinsippet fremdeles har begrenset frihet, selv om det utvilsomt 
kan vises til gode resultater især når det gjelder feltvirksomhet og publikasjoner. Der
imot er det vanskeligere å vurdere om arkeologer som arbeider i samfunn med åpnere 
politiske systemer, er frie for direkte og indirekte politisk press og ideologiske styring. 

Skal jeg dømme etter egne erfaringer og de «tilbakeblikk» som en del eldre arkeolo
ger har publisert i Antiquity, har problemet med styrt arkeologi neppe vært følt som 
påtrengende i vestens fornforskning i årene 1945-1970. Denne uskyldstilstand på godt 
og ondt er i de senere år imidlertid gradvis blitt redusert. Enten vi ikke vil innse det, el
ler vi åpent godtar at arkeologien også er en aktiv samfunnsdisiplin, blir vi etter mitt 
skjønn i økende grad styrt såvel av eksterne som interne krefter. Eksternt skjer en form 
for sterkere styring vesentlig gjennom politiske vedtak som gjelder bevilgninger, Lov
givning og forvaltning. Grovt forenkelt kan det derfor hevdes at det ikke lenger er fors
kerne selv, men byråkratiet, industrireisingen og miljøvernet som avgjør hvordan «old
tidsarven» i mange land skal forvaltes og dermed hva som det er viktig å studere. Det er 
i denne sammenhengen forøvrig et paradoks at vernet om «nasjonalarven» og interessen 
for «tøttene» påny er kommet på dagsordnen både hos myndigheter og almehet, i en 
tid som er preget av økt internasjonalisering politisk, befolkningsstrukturelt og media
messig. 

Denne mer eksterne kulturpolitiske fokuseringen av det nasjonale særpreget, til dels 
også den økende interessen for minoritetskulturer, synes å ha styrket det mer interne 
«press» i enkelte fagmiljøer når det gjelder å politisere deler av en arkeologiske virksom
heten i en eller annen form. Ønsket kan være å gjøre faget mer «meningsfylt» ved f.eks. 
å bruke en marxistisk modell i studiet av underpriviligerte grupper i oldtiden, eller 
gjennom forsøk på å utvikle en feministisk form for arkeologi. 

Slike og lignende aktiviteter, har selvsagt en begrenset interesse, sett i en større sam
menheng. Derimot er det mer grunn til å merke seg at de nasjonale strømninger i stor
samfunnet også avspeiler seg i deler av den arkeologiske forskningen. Ser en nemlig 
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nøyere etter, er det påfallende at mange yngre arkeologer også i Norden, på ny er opp
tatt av problemer som var aktuelle på Kossinas tid. Virksomheten har selvsagt fått en 
ny og bedre akademisk forkledning, men tegnene begynner å bli tydelige. På ny brukes 
nemlig arkeologiske argumenter for å legitimere visse etniske gruppers rettigheter, og 
på ny er tesen om indre selvstendig utvikling blitt dominerende som forklaring på kul
turendringer i fortidens samfunn, samtidig som det nærmest er blitt tabu-belagt å dis
kutere innvandringshypoteser og spredningen av indoeuropeisk språk og kultur nord 
for Alpene. 

Det er åpenbart at mange forskere har latt seg smitte av et slags ubehag ved det over
nasjonale og at man på arkeologisk grunnlag - kanskje ubevisst - søker styrke ved å 
fremheve det en mener er rotekte i det lokale kulturmønster fra forhistorisk tid. Etter 
mitt skjønn er dette en form for politikk, selv om den hverken i art eller omfang kan si
destilles med den som mange arkeologer utviklet under regimene til Hitler og Stalin på 
den tiden tidsskriftet Viking ble skapt. 
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Summary 

Archaeology and politics 

This article deals chiefly with the position of archaeology during the German occupati
on of Norway from 1940 to 1945. As early as spring 1940, while fighting was still going 
on in parts of Norway, tentative proposals were put to the National Museum of An
tiquities (Oldsaksamlingen) concerning possible forms for future cooperation. These 
proposals were rejected. Professor A. W. Brøgger, first denied the right of public ad
dress, was later arrested because of his ideological opposition to the occupying powers 
(autumn 1941). During 1942 the Gestapo Headquarters in Oslo set up a «Department 
of culture» under the leadership of a professor of hist o ry with officer status in the S. S. 
One of the du ties of this department was the surveillance of Norwegian Museums. Ad
ministratively, it fell under Reichsfiihrer Himmler' s larger organisation, Ahnenerbe. 

The second part of the article gives a brief resume of archaeology under the Ahnen
erbe. Using archaeology as an ideological weapon, its obvious aim was to control and 
centralize all archaeological activity in occupied Europe. A num ber of Germany' s 
leading scholars were members of the Ahnenerbe, and held important positions in 
occupied areas. Its dominant philosophy was the inherant superiority of the socalled 
Arian race and Germanic culture - a theory derived, to a large extent, from earlier Ger
man traditions from the Romantic Period and bases academically on the works of 
Gustav Kossina in the 1890's to 1930. 

In conclution, mention is made to archaeology's role in politics in other countries, 
for example the Soviet Union. Even today it cannot be said that archaeology is comple
tely free from political influence or ideological overtones. This can be evidenced by the 
increased interest in national heritage, in «roots», and ethnic identity both among the 
general public and within certain archaeological circles. 
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Øystein Johansen 

Nye synspunkter på Trojas fall 

«Gudenes vilje var skjedd. 
Det sagnomsuste Troja var styrtet. 
Ilium1l Asiens makt, kong Priamos' sete 
var senket i grus, og røyk fra dens fall 
svevet om sletten.» 

Dette utbryter den greske helten Æneas i all fortvilelse i det store eposet Æneidens 
tredje sang (1-3). Troja var utslettet, jevnet med jorden av en stor og mektig gresk hær. 
Ikke sten lå tilbake på sten av denne engang så rike og mektige by. I nord vestre Lille
asien, like ved Hellesponten2l, hadde den blomstret i kraft av sin strategiske beliggen
het. Med en avstand på bare 6-7 km fra havet kontrollerte den innseilingen til Mar
marahavet og Svartehavet (fig. l). Samtidig var Troja et knutepunkt for transitthande
len mellom Lilleasien og Balkan. For eftertiden ble byen gjort berømt gjennom Homers 
store epos, Iliaden. 

I 1800 år hadde Troja ligget ved Hellesponten. Fra den ble grunnlagt omkring 3000 
f.Kr. til den ble ødelagt av akaierne en gang på 1200 tallet. Byen gjenvant aldri sin for
dums storhet og betydning, og gikk efterhvert i glemmeboken. Man betraktet Troja og 
kampene rundt byen, slik Homer skildrer det i Iliaden, som hjemmehørende innenfor 
gresk mytologi uten enhver kjerne av historisk realitet. 

Men i det forrige århundre, i 1870, tok den tyske kjøpmann og amatørarkeolog 
Heinrich Schliemann de første spadestikk i byhaugen Hissarlik, som han mente måtte 
skjule restene av Troja. Topografien og situasjonsbilledet var ifølge Schliemann slik 
Homer hadde beskrevet det; sletten ut mot Hellesponten, elvene som fløt forbi og fjel
let Ida som gudekongen Zeus hadde sittet på når han betraktet kampene som raste på 
sletten. 

Det utrolige var at Schliemann brukte Iliaden bokstavelig talt som guide. I motset
ning til alle andre tvilte han aldri et øyeblikk på at det som stod der var en historisk 
realitet. Og utrolig nok for datidens historikere og arkeologer fant Schliemann faktisk 
Troja. Byen hadde eksistert! 

Da han begynte gravningene i Hissarlikhaugen sammen med sin unge, greske kone 
Sop hia og åtte arbeidere, dukket det frem fra årtuseners glemsel veldige murer og por-
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Fig. l. Sentra i den mykenske sivilisasjon. Troja ligger strategisk plassert ved Hellesponten. 

ter, gater og husruiner (fig. 2) (Schliemann 1875, 1880). Troja og krigsbegivenhetene 
omkring den, som tidligere var plassert i samme kategori som de greske gude- og helte
sagn, ble plutselig virkelighet. Det som før hadde vært eventyr ble nu historie. Navn· 
som Priamos, Hektor, Nestor, Agamemnon, «den veldige» Aias med flere kunne plut
selig sees på i historisk sammenheng. 

Troja har altså eksistert. Utgravninger har også vist at byen virkelig ble ødelagt og 
brent. Men hvorfor, når og av hvem er et stort stridsspørsmål. Det er dette som skal sø
kes utlagt i denne artikkelen. 

Det å spørre om hvorfor Troja ble ødelagt kan synes noe søkt og lite fundert. Det er 
på en måte noe «alle» vet. Årsaken til ulykken oppgis å være den skjønne og fagre, gres
ke kvinnen Helena, som ble røvet av en trojansk prins. I sin hymne til Helena forklarer 
den klassiske forfatteren Alceus det på følgende måte: 

280 



Fig. 2. Situasjonsbilde fra Schliemanns første utgravninger i Troja. Tegningen viser noe av de di
mensjoner det var på Hissarlikhaugen. De store murkonstmksjonene tilhører Troja II's Akropo
lis. 
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«And fluttered the heart of Argive Helena in her breast, driven mad with passion by 
the man from Tro y, the traitor guest, she followed him in his ship over the sea. 

Leaving her child at home forsaken, and the husband's sickly-covered bed, since her 
heart persuaded her to give way to love, through the daughter of Dione and Zeus; 

... Many of his brothers the dark earth holds, laid low on the Tro jan plain for the 
sake of Helen. 

And man y chariots tumbled in the dust... and many dark eyed... were tramp led 
and.. . Achilles .. . the slaughter. » (P age 196 5: 2 7 5). 

Dikteren fra Lesbos levner ingen tvil om hvem som har skylden for trojanerkrigens 
ulykker. I dag er det imidlertid naivt å godta en slik forklaring. Ingen statsleder vil gå 
til krig på et slikt grunnlag. Stammefeider mellom to rivaliserende høvdinger kanskje, 
men ikke en så velutrustet og godt planlagt ekspedisjon som trojanertoget unektelig må 
ha vært. Man samlet hele Hellas under ett banner. Hellas' mange småkonger ville aldri 
sluttet seg sammen og dratt i krigen så langt fra hjemlandet på grunn av en lettlivet 
kvinne. En kvinne som hadde tapt sitt hjerte til en lilleasiatisk prins og blitt bortført 
mer eller mindre mot sin egen fri vilje. Bakgrunnen for trojanerkrigen må søkes på et 
helt annet plan. 

Enkelte opplysninger får man gjennom hettitiske kilder. Der har sprogforskerne 
ment å finne flere hentydninger til greske høvdinger eller kongers forsøk på å etablere 
seg på vestkysten av Lilleasia. Mange hettitiske innskrifter nevner navnet Al].l].ijava, noe 
filologene stort sett er enige om skal bety Akaia (kfr. Page 1966). De eldste tavlene 
hvor man finner betegnelsen Al].l].ijava, stammer fra Kong Suppiluliuma5 I's regjering 
(ca. 1380-1340), mens de yngste er fra det hettitiske rikets siste år under kong Arnu
wandas Ill (ca. 1220-1190) (Forter 1924, Gurney 1969). 

Det må være handelsmessige årsaker som ligger til grunn for at akaierne eller myke
nerne (her brukt i videste betydning og ikke bare om byen i snever forstand) trekkes 
frem i hettitiske kilder. Mykenske handelsmenn hadde i flere hundre år drevet handel 
rundt om på Egeerhavets kyster. Kypros, Thrakien, Makedonien og vestlige Anatolien 
vet man var i de mykenske kjøpmenns interessesfære. I Troja VP> ble det da også fun
net et rikt arkeologisk materiale av mykensk keramikk. Særlig de mykenske drikkekare
ne med form som et champagneglass og krukker for olje og parfyme ser ut til å ha vært 
populære. Disse sakene går også igjen i Troja VIIa, om enn i et mer begrenset antall 
(fig. 4). Materialet viser at det må ha eksistert en livlig handel mellom Troja og Myke
ne. Hva mykenerne fikk til gjengjeld i bytte kan meget mulig ha vært hester, som vi 
gjennom Homer vet Troja var berømt for. Dette reiser et vesentlig spørsmål: Hvorfor 
skulle mykerne angripe en viktig handelspartner og på den måten ødelegge et godt 
marked? Man dreper som kjent ikke den høna som legger gulleggene. 

I denne forbindelse er de hettitiske kildene av stor betydning. Hettitene kontrollerte 
hele vestkysten av Lilleasia helt ned til Miletos, som i første halvdel av det 13. århundre 
var mykensk. I andre halvdel av det samme århundre begynner hettiterkongens jern-
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Fig. 3. Snittegning som viser de forskjellige stratigrafiske perioder i Trojas historie, og hvordan 
en ny by flere ganger ble reist på ruinene av den gamle. Det er mulig å skille ut ni forskjellige ho
vedperioder med enkelte underavsnitt. Disse periodene er kronologisk belagt. 

grep over kystområdet å rakne. På en skrifttavle fra kong Tuthalijas IV 
(ca. 1250-1220) går det frem at han (kongen) plutselig må dra fra Hattusa- hoved
staden i hettiterriket- for å slå ned et opprør på kysten. Et opprør som hadde til hen
sikt å frigjøre kyststripen fra hettitenes herredømme. 

Opprøret bestod av 22 stater. Det ble ledet av kongedømmet Assuwa. Denne staten 
har Denys Page (1966) belagt i sentrum av disse kyststatene som strakte seg fra Lykien i 
syd til Troja i nord. Dette under den forutsetning at det hettitiske Tamisa kan gå for å 
være Troja. 

Opprøret blir slått ned. Tuthalijas skryter til og med av at han tok mange tusen 
krigsfanger og flere hundre fiendtlige stridsvogner tilbake til Hattusa. Like etter må 
Tuthalijas avsted til en annen plass for å slå ned nok et opprør. Det hettitiske storriket 
begynner å revne i sine sammenføyninger. 

Situasjonen er en parallell til det som skjer med romerriket under keiser Marcus 
Aurelius. Grensene utsettes for hardt press, men på en aller annen måte klarer man 
fremdeles å holde bastionene. Men så i deres etterfølgeres tid bryter det hele sammen. 
Presset på grensene blir for stort. I Arnuwandas IV's regjeringstid (1220-1190) faller 
storriket sammen. Tavlene forteller at soldater og offiserer deserterer fra hæren og leg
ger grensene åpne. Mot slutten av det 13. århundre trekker hettitene seg tilbake fra Lil
leasien for siden aldri mer å få kontroll over området. De hadde hendene fulle med å 
forsvare seg mot inntrengende folk, deriblant frygerne, fremfor å intervenere blant stri
dige stater på vestkysten. 

Da hettitene ble borte fra vestkysten av Lilleasien oppstod et tomrom som det ble 
viktig å få kontroll og makten over. Grekerne gis nu en mulighet til å komme inn som 
en maktpolitisk faktor i området. Og de lar ikke chansen gå fra seg. Nettopp i dette lig
ger trolig bakgrunnen for trojanerkrigen: En kamp mellom akaierne og alliansen av sta
ter på vestkysten om overherredømmet i området. Riktignok er det blant de 22 statene 
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Fig. 4. Mykensk keramikk fra Troja: a, b, c og e er fra Troja VI, mens der fra Troja VIIVIIa. 

som nevnes i Tuthalijas' tavler bare fem som er kjent fra Iliaden. Men Iliaden slik vi 
kjenner den ble tross alt til flere hundre år efter de begivenheter den skildrer. 

Sett på denne bakgrunn er det ikke så merkelig at bare fem av statene på kysten som 
nevnes i de hettitiske kildene forekommer i Iliaden. Det er grunn til å anta at tro-
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janerkrigen bare var en del av det eller de angrep som grekerne rettet mot kystsonen. 
Bare deler av akaiernes hær under ledelse av Agamemnon foretok angrepet på Troja og 
dens allierte. Samtidig må det ha vært lignende angrep andre steder langs kysten. Men 
disse anfallene hadde neppe det greske fastland som utgangspunkt. Det er grunn til å 
anta at det var Rhodos. Ifølge enkelte forskere (kfr. ovenfor) viser betegnelsen Al]l]i
jawa til øen Rhodos, og ikke til det greske fastlandet. Dette fordi de hettitiske skrifttav
lene uttrykkelig gjør det klart at Al]l]ijawa ligger nær opp til hettitenes eget område. Så 
vidt man kan forstå i dag må det ha vært en øy, og Rhodos faller naturlig inn i dette 
billed et. 

En reminisens av de andre angrepene som jeg har påpekt ovenfor, og som ikke om
fattet Troja, finner man trolig i Iliaden. Der fortelles det om grekerhærens herjinger 
rundt om på kysten av Lilleasien for å skaffe forsyninger og kvinner til forlystelse for 
høvdingene i deres telt. Forfatteren Apollodorus (f. 180 f. Kr.) nevner at grekerne på 
vei til Troja kom til Mysien og herjet der (Ap. Epitome Ill). I en annen forbindelse 
opplyser han om kamper på Tenedos (tidligere Leucofrys?), og om Akillevs' herjinger i 
distriktet rundt Troja som la landet øde (Ap. Epitome III 25-27). 

Byer og områder som ble herjet var mange. Efter min mening er det meget som tyder 
på at de klassiske forfatterne (Homer, Apollodorus) gjengir erindringen om alle de 
andre angrepene grekerne satte inn på Lilleasiens vestkyst for å tilrive seg kontrollen 
over området. Angrepene synes å ha vært del av en storstilet felleshellensk operasjon 
der særskilt minnet om Trojas beleiring og erobring ble husket. 

Hvorfor nettopp denne begivenheten ble memorert vites ikke, men det er ikke uri
melig å tenke seg at gjennom sin langvarighet var det her den virkelige styrkeprøven i 
møtet mellom øst og vest fant sted. De andre kampene og erobringsforsøkene gikk 
med årene i glemmeboken. Lettkjøpte seiere huskes ikke så godt! Det har man flere 
eksempler på opp gjennom historien. Derimot vil kamphandlinger hvor en settes på 
den ytterste prøve og hvor lidelsene er store, som ved Troja, leve videre i folks og ikke 
minst bardenes bevisshet. Trojanerkrigen ble memorert som hellenernes første militære 
triumf over «barbarene». 

I Iliaden beretter Homer om andre folk og stammer, blant annet frygere og lykere, 
som trekkes inn i kamphandlingene som Trojas allierte. Det var de sikkert også, men 
trolig ikke på den måten det er fremstilt i Iliaden. De nevnte folkegruppene hadde nok 
å gjøre med å forsvare sine egne land under hellenernes store angrep langs kysten. Mu
_ligheten til å hjelpe en alliert i en krise eksisterte ikke. Alle de nevnte «småangrepene» 
kan gjennom århundrenes løp ha blitt samlet til ett stort angrep; angrepet på Troja. 

Troja ble til sist inntatt av akaierne. Men ikke ved våpnenes hjelp alene. Kløktig list 
var også med på å bringe Trojas fall. Akaierne bygget den nu så berømte trehesten for å 
komme inn bak byens murer. 

En østeriksk forsker har i trehesten sett et symbol for Poseidon Hippios (av Poseidon 
c'Ifn'los), hesteguden og jordskjelvsguden (Schachermeyr 1950) (fig. 5 ). Dette har han 
satt i forbindelse med ødeleggelsen av Troja VI som ble destruert av jordskjelv, og ikke 
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Fig. 5. Poseidon som hestegud. Han er avbildet på et potteskår fra Korinth. 7. årh.fKr. 

Troja VIIa som de fleste forskere nu er enige om er Homers Troja. Dette til tross for at 
Troja VI passer bedre til beskrivelsen av den homeriske by. Priamos' Troja, slik Homer 
beskriver den, gir inntrykk av å være en stor og prangende by gjennomskåret av brede 
gater og store hus med imponerende saler. 

Om kongens palass sier Homer: «Priamos' herlige kongsgård/bygget med svalgang 
av skinnende sten, og innenfor pranget l femti herlige kamre med vegger av strålende 
marmor l oppbygget nær hverandre på rad» (Il. 6. 242 - 46). Prins Paris' hus blir be
skrevet som «skjønt og kneisende» og med «høyenloftskamre, hal og forgård» 
(Il.6.314-316). Også Hektor bodde som Paris; i en stor og prektig bolig. 

Byen var heller ikke uten templer. Homer fremhever særlig Athenas tempel. Athena 
var Trojas skyttsgudinne, og hennes gudebillede stod i «Pallas' strålende tempel» 
(Il.6.297). All denne herligheten var omgitt av «kneisende murer» og høye sterke porter 
som førte inn og ut gjennom bymuren. Særlig hører en om «den høye skaiiske port» 
som førte ut mot sletten der kampene pågikk. Ut gjennom denne porten var det Bek
tor gikk for siste gang etter den tunge avskjeden med hustruen Andromake og sønnen 
Astyanaks. Og ved den skaiiske port var det byens gamle rådsherrer satt og betrakt 
kampene som raste på sletten under bymuren. Herfra var det de kommenterte begiven
hetenes gang «lik sikader i løvrike lunder». Om selve byplanen er det lite å hente hos 
Homer. Han nevner kun en hovedgårdsplass, en forgård til Kong Priamos' palass og at 
«prektige gater» førte frem til byportene. 

Hva kan man så slutte av de opplysninger Homer gir av Trojas arkitektur og utse
ende? Det går helt klart frem at byen var vel bygget med store hus og palasser. Der var 
også templer, brede gater, bymurer med tårn og porter, og at marmor og cedertre var 
benyttet i praktbygningenes saler. 
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Hvordan passer dikterens malende beskrivelser av byen med det arkeologiske 
utgravninger har bragt frem i dagen? Stemmer det litterære Troja og det arkeologiske 
Troja overens? Til en viss grad kan man hevde at Troja VI svarer til Homers beskrivelse 
av byen. Derimot kan det vanskelig finnes noen likhetspunkter med Troja VHa som 
norsk-amerikaneren, professor Carl W. Blegen, etter nitidige utgravninger og studier 
kom til var Priamos' by (Blegen et al. 1950-58). Til tross for at Troja VI tilsynelatende 
har mer til felles med den homeriske by, slik den litterært beskrives, enn Troja VHa, er 
det likevel den sistnevnte byen som har fått epithetet «Priamos' stad» heftet til seg. 
Hvordan kan det ha seg? 

Troja VI ble lenge ansett for å være identisk med den by Iliadens forfatter beretter 
om. Den var omgitt av monumentale festningsmurer bygget av tilhuggede stener og 
med sterkt befestede tårn og porter (fig. 6). Bra bevart er også en del hus innnenfor 
borgmuren. Disse husene lå parallelt med befestningsmuren. Av borgplatåets topp, 
hvor det kongelige palass og de mest standsmessige boligene har ligget, er det intet til
bake. Denne delen ble utplanert i hellenistisk og romersk tid for å gi plass til nye byg
ninger (kfr. fig. 6). Det ble ikke bedre da Schliemann grov seg som en muldvarp ned 
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Fig. 6. Plan over Troja. Tegningen viser at Troja VI representerer den største byen, med frittlig
gende megaron-hus innenfor festningsmuren. 
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gjennom dette laget på vei til bunnen i haugen, hvor han mente å finne Homers Troja 
(Schliemann 1884). Det er også viktig å kunne konstatere at Troja VI har gått under i 
en stor katastrofe. Festningsmurens øverste deler har rast sammen og det samme hadde 
husene gjort. Dette passet fortreffelig med overleveringen, nemlig at byen ble inntatt 
og ødelagt av akaierne. 

Cincinnati-ekspedisjonen (1932-38) under ledelse av professor Blegen kom til det 
resultat at byen Troja VI riktignok var rasert, men ødeleggelsene var bare ikke forår
saket av menneskehender. Blegen mente det var jordskjelv som la Troja VI i ruiner. 
Det ble funnet litt forkullet tre enkelte steder. Videre forekom det noen få askelag, 
men ingen tegn på en altomfattende brann som ofte følger i erobreres spor. Det ble 
heller ikke funnet benrester eller skjeletter som kunne tyde på en brå og voldsom død. 
De få spor av brann utgraverne kom over, ble forklart med at det var fyr på arnen i en
kelte hus da de raste sammen. På den måten fattet brennbart materiale ild (Blegen et 
al. 1950-58). 

Blegens konklusjon vedrørende Troja VI er stort sett akseptert av forskerne verden 
over. Derimot blir hans identifikasjon av Troja VIIa som Homers by betvilt av enkelte. 
Blegen hevder at det ikke er mulig å konstatere brudd i kulturen mellom de to bylage
ne. Innbyggerne i Troja VI, som rømte byen under jordskjelvet, vender tilbake til byen 
da det hele er over. De begynner straks å gjenoppbygge borgmuren og planere ut de 
gamle nedstyrtede husene. Byens nye hus blir lagt ovenpå ruinene av de gamle. Dette 
stratum er det som går under betegnelsen VIIa. 

Langs festningsmurens innerside fant Bl egen restene efter disse husene. Men palasset 
som også her tenktes å ligge på borghøydens topp, ble det ikke funnet spor efter. Her 
gjelder imidlertid som før nevnt at borgtoppen ble flatet ut i hellenistisk og romersk tid 
for å gi plass til nye bygninger. Man må også regne med at Troja VIIa's nyoppførte pa
lass ble bygget i samme plan som forgjengeren, kanskje også på samme fundament ~g 
følgelig også i samme størrelse. Boligtypen har trolig vært megaronhus av samme type 
som vi kjenner fra det eldre Troja, i Pylos og på de samtidige borgene i Tiryns og. Myke
ne på Peloponnes (fig. 7). Selv om man ikke kjenner planen og størrelsen på kongens 
palass og overklassens boliger, er de mindre velsituertes hus temmelig bra bevart. Disse 
husene er det som ligger like innenfor festningsmuren. 

De nevnte husene skiller seg klart ut fra de frittliggende overklassehusene i Troja VT. 
Innbyggerne har ikke brydd seg med å gjøre bygningene store og vakre. Det virker se 
om de er oppført i stor hast. De ligger tett inntil hverandre, og er bare adskilt av skil
levegger. Festningsmuren er som regel benyttet til bakvegg (fig. 8). 

I dette ligger en radikal forskjell i forhold til Troja VI, der det var beholdt en åpen 
plass mellom husene og festningsmuren. En friplass som strakte seg i hele murens leng
de (kfr. fig. 6). Følgelig hadde man en ytre «gate» mellom bebyggelse og borgmur. 
Dette var selvfølgelig meget hensiktsmessig sett ut fra forsvarshensyn. I Troja VIIa ek
sisterer ikke denne viktige friplassen (fig. 9). Det må ligge bestemte årsaker til grunn 
for dette. 
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Fig. 7. Sammenlignende husplaner som viser megara i Mykene, Pylos og Tiryns. Samme hustype 
ble trolig også brukt i Homers Troja. 
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Fig. 8. Skjematisk plan over festningsmuren og bygninger i Troja VIIa. Det går klart frem at hus
ene ligger helt inn til festningsmuren, og at muren ofte danner bakveggen i husene. 
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Fig. 9. Detalj av hus og festningsmurer i Troja Vlla. Plantegningen viser at det ikke finnes mel
lomrom mellom festningsmuren og husene. 

I senere klassisk byplanlegning finner man at dette tomrommet mellom hus og be
festningsmur gå igjen de fleste steder. Man har det særlig fra og med det 6. og 5. år
hundre, da forsvarsmurene ble mer vanlig rundt byene (fig. 10). Byer som Priene og 
Miletos, som er godt kjent, har det typiske mellomrommet husvegg- forsvarsmur. Jeg 
vil ikke uten videre hevde at det er forbindelse innen byplanlegning fra mykensk tid og 
ned i klassisk og romersk tid. Men forholdet mellom hellensk og mykensk kultur ved
rørende arkitektur og byplanlegning reiser mange spørsmål som ikke uten videre kan 
besvares. 

Vender vi tilbake til husene i Troja Vlla, så fant Blegen store pithoi gravet ned i gul
vet i nesten samtlige av dem. Bare den aller øverste randen var synlig i gulvnivå 
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(fig. 11). Disse pithoi eller forrådskar ble dekket av stenplater slik at gulvplassen kunne 
utnyttes fullt ut av beboerne. Karene er forholdsvis store og ville tatt ganske stor plass i 
de forholdsvis små husene. 

Helt spesielle grunner førte til at innbyggerne hadde behov for mange pithoi i hus
ene, og da var dette en udmerket måte å løse plassproblemene på. Med bakgrunn i det 
vi vet om Troja fra Iliaden, er det naturlig å regne med at innbyggerne følte seg truet av 
en fare utenfra. De vil ha gravet ned disse forrådskarene for mat og drikke med hen
blikk på en lang beleiring av fiendtlige styrker. 

Bebyggelsesstratum VIIa er så godt som fullstendig ødelagt av ild. Det kan ikke her
ske tvil om at ødeleggelsene ble forårsaket av mennesker. Blant de forkullede ruinene 
fant utgraverne skjelettrester både i gatene og i nærheten av festningsmuren. «In any 
event the cumulative evidence seems to me to be sufficient to demonstrate that fight
ing and killing must have accompanied the destruction of Troy VIIa» (Blegen 
1963:161). 
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Fig. 10. Grunnplan av Priene. Det går tydelig frem at det er en friplass mellom festningsmuren 
og huskvarterene. 
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Fig. 11. Grunnplan over to hus fra Troja Vlla som ligger like inn til festningsmuren. I begge hus
grunnene er det gravet ned en rekke pithoi under gulvet. 

Den ellers så forsiktige Blegen har ingen betenkeligheter med å betegne stratum 
VHa som Priamos' by. Han hevder at overbevisende arkeologiske bevis viser at Troja 
VHa ble inntatt av fiender og ødelagt av ild. Uten tvil ble den også plyndret akkurat 
slik hellensk poesi og folkesagn forteller om ødeleggelsen av Priamos' Troja. 

Blegens teori har ikke blitt stående uimotsagt. Jeg vil her begrense meg til å se nær
mere på de motargumenter den svenske forskeren Carl Nylandet har ført i marken (Ny
lander 1963 ). Han finner støtte i professor Demys Pages' beskrivelse av Troja VHa som 
en « ... unconfortable Troy, degraded and altogether pitiable. A network of unworthy 
lodgings spreads to right and left and climb inwards over the foundations of the great 
houses of yesterday ... gloomy little bungalows, thin walled, parti y walled, one ro
omed, barely furnished, backed on the fortification wall itself, an offence to the eye, an 
injury to the pride» (Nylandet 1963:8f.). Videre hevder han at det er» ... decline of the 
fortunes of the once so rich and mighty city» og at «foreign trade had diminished great
ly» (op.cit.). Til sist påstår han at « ... the very poverty and insignificance of Troy VHa 
make it a less likely object of a large-scale military enterprise from far away across the 
sea ... » (op.cit.). 
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Nylanders argumentasjon er en syntese av de fleste synspunkter flere forskere har 
reist mot Blegens teori om Troja VI og Vlla. Efter min mening er det flere aspekter i 
Nylanders begrunnelser som er gale og som kan tilbakevises: Hvis Troja Vlla var en li
ten og ubetydelig by så må også forgjengeren Troja VI ha vært det. For det første var 
det ikke mulig å konstatere noe brudd i kulturen mellom de to bylagene. For det andre 
ble Troja Vlla gjenreist på ruinene av forgjengeren og fulgte dens byplan. Følgelig var 
de to byene like store. Og for det tredje restaurerte innbyggerne de gamle festnings
murene fra Troja VI. Videre ble øst-vest porten fremdeles brukt som hovedport ut og 
inn av byen. 

Hva bebyggelsen angår må man gå ut fra at kongen og overklassen fikk sine boliger 
oppført på samme sted som de før hadde bodd. Tidligere hadde deres boliger ligget på 
byens akropolis. Det var en selvfølgelig plassering. Dessverre ble akropolis flatet ut i 
hellenistisk og romersk tid. Derfor er det umulig i dag å vite hvordan disse husene l 
palassene så ut. Dog må vi som nevnt ovenfor regne med at de var av samme type som 
palassene i de eldre bylagene. Det vil igjen si hus av megaron-typen slik vi kjenner dem 
fra Pylos, Tiryns og Mykene (kfr. fig. 7). 

Som vi har sett karakteriserer Nylander husene i Troja Vlla som «gloomy little 
bungalows». For ham er dette tegn på Troja Vlla's ubetydelighet. Han mener således 
at byen ikke kan ha utgjort noe mål for en storstilet krigsekspedisjon. Her tar Nylander 
ikke med i betraktning at byen noen tiår før hadde vært us att for store ødeleggelser. 

Vi må tenke oss følgende: Ca. 1300 f.Kr. blir Troja VI ødelagt av jordskjelv. Inn
byggerne flykter fra byen. De holder seg borte fra stedet til de regner det for sikkert å 
vende tilbake. Hvor lang tid dette kan dreie seg om vet vi ikke. Men eftersom Blegen 
hevder at det ikke kan konstateres brudd i kulturen mellom de to bylagene, kan det 
ikke ha gått særlig lang tid før innbyggerne vendte tilbake. Hvis vi følger tankebanen 
videre, så er det mest sannsynlig at innbyggerne først tar til å gjenoppføre borgmuren. 
Den var deres sikkerhet mot ytre fiender, og borgmuren gjorde deres spesielle livsform 
mulig. Her er det verdt å påpeke at det greske ordet for forsvar eller vern er herkos, og 
var av så stor betydning at hovedguden Zeus fikk epithetet Herkeios. Ifølge Homer sto 
et alter til Zeus Herkeios på gårdsplassen foran husene i Troja. Det var naturlig at ar
beidskraften først ble satt inn på å utbedre bymuren. 

Da det var gjort går innbyggerne i gang med å gjennoppføre kongens og overklassens 
boliger. Det må ha vært neste presserende arbeidsoppgave. I denne sammenheng er det 
de «gloomy little bungalows» må sees. Disse ble satt opp som midlertidige boliger mens 
man utbedret muren og gjenoppbygget herskapsboligene. De små hyttene, ofte med 
bare ett rom, kan udmerket godt ha fungert som midlertidige «brakker» for arbeiderne 
og deres familier mens man utbedret de omfattende skadene. At det har tatt tid forstår 
man ved synet av de store, samtidige borgene i Mykene og Tiryns med praktfulle palas
ser (fig. 12 a-b). Det kan også være verdt å peke på den prakt Evans bragte for dagen i 
palasset i Knossos på Kreta. Troja var sikkert ikke noe dårligere utstyrt i så måte, og 
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Fig. 12a. Rekonstruksjonstegning av citadellet i Tiryns. Midt på akropolis ligger det megaron
byggede palasset. 

ifølge tradisjonen skulle det også være en rik by. Tiden for arbeidsinnsatsen kan ikke 
måles, men hvis man sammenligner med enkelte arbeider i klassisk og senere tid får en 
et inntrykk av arbeidsinnsatsen (Kfr. Drachmann 1963:40, Ravnbøll 1963:43, Hill 
1984). Tar man i betraktning teknikkens utvikling og jernets betydning må Trojas 
gjenreisning ha strukket seg over flere år. 

Nylander postulerer et markant forfall i byens rikdom og utenlandshandel. Han me
ner at den fattigdom og ubetydelighet som Troja VII a fremviser, ikke kan ha utgjort 
noe mål for en storstilet militærekspedisjon. Dette kan ikke være riktig. Tvertimot vil 
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mangelen på «rike» funn være en støtte for teorien om at Troja Vlla virkelig er Priamos' 
by. Som oftest blir en erobret by frarøvet sine skatter og rikdommer. Byttet ble tatt om
bord på akaiernes skip og fraktet til Hellas. Ti års hevngjerrighet og aggresjon lå bak 
utplyndringen. Det er ikke å forvente at noe av verdi lå tilbake etter en erobring. Paral
leller kan trekkes både i fortid og nutid. Dette kan være en plausibel grunn til at Troja 
VIIa var så fattig på gjenstandsfunn som Nylandet hevder. 

Nylandet hevder også at funnene i bylag Vlla viser til en markant nedgang i «Uten
rikshandelen», og tenker med det på Trojas handel med Mykene. Bakgrunnen for den
ne påstanden ligger i den store nedgang av mykensk keramikk (kfr. fig. 4) som kan 
konstateres i Troja VIIa i forhold til Troja VI. Lokalproduksjon av keramikk i imitert 
mykensk stil var imildertid øket betraktelig. 

Dette kan etter min mening styrke teorien om at Troja Vlla var Homers by. Et land, 
distrikt eller by har ikke handelsforbindelser med et folk det/ den er i krig med. Særlig 
ikke når fiendens hær ligger rundt byen. Noe vi vet akaierne gjorde i ti år. Det er fak
tisk også mulig å tøye krigstilstanden til det dobbelte, for ifølge Apollodorus (Epitome 
III, 16-20) var det ufred mellom trojanerne og akaierne i 20 år. To år efter Helena ble 
røvet samlet akaierne seg i Aulis og seilte mot Troja. Men de fant ikke veien frem og 
landet i Mysien i stedet. Akaierne vendte efter dette tilbake til Hellas. Åtte år senere 
gjør de et nytt fremstøt. Med en kjentmann til å lede flåten kommer de denne gangen 
frem til Troja. 

Fig. 12b. Grunnplan av citadellet i Tiryns. Mesteparten opptas av palasskomplekset med mega
ran i sentrum. 
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Først etter ti mislykkede år kommer ti år med direkte beleiring av byen. Homer er 
heller ikke ukjent med denne 20-års situasjonen. I Iliaden utbryter Helena klagende 
under Rektors gravferd; «Nu er det alt på det tyvende året jeg arme har levet l siden jeg 
fulgte ham (Paris) hit og forlot mit fedrene hjemland» (Il. 24; 7 6 5). 

Dette medfører at man må sette opp en tidstavle med minst tyve års brudd i handels
forbindelsene mellom Troja og Mykene. De lokalproduserte lerkarene som er funnet i 
Troja VIIa, kan ha blitt produsert i byen den tiden fiendens hær lå utenfor festnings
murene. Da var man selvfølgelig utestengt fra en utstrakt handelsvirksomhet. 

Blegen hevder at Troja VI ble rammet av et kraftig jordskjelv ca. 1300 f.Kr. Hvis vi 
tenker på den tiden som må ha gått med for å gjenoppbygge borgmurer og citadell, er 
det ikke urealistisk å tro at vi kommer et par tiår ned i det 13. århundre før borgmurer 
og palass med sine utsmykninger stod i forskriftsmessig stand. På denne tiden er det 
mykenerne samler en hær i Aulis under Agamemnons ledelse. Det er den største hær 
som Hellas til da har sett. Den overgikk både argonautertoktet og epigonernes hær mot 
Theben. Stilt overfor en slik motstander samler trojanerne sammen de forbundsfeller 
det er mulig å skaffe, og presser dem innenfor citadellets murer. 

Med denne situasjonen for øyet er det langtfra påfallende at husene ligger små og 
sammenpresset, og med forrådskar nedgravet i gulvet. Byen forbereder seg til forsvar og 
kamp. Hus som muligens var midlertidige skur blir høyst nødvendige boliger i den 
overbefolkede byen. Viktigst er det å ha tak over hodet. I en krisesituasjon er det ikke 
så nøye med bekvemmelighetene. Trangen til å overleve er sterkere enn behovet for 
komfort. 

Disse hendelsene faller i tråd med tidpsunktet for Troja VIIa's fall. Professor Blegen 
hevder det skjedde ca. 1260 f.Kr. eller kanskje et tiår før. Vi får dermed følgende kro
nologiske utvikling: 
Ca. 1300 f.Kr. Troja VI i ruiner på grunn av jordskjelv. 
Ca. 1300-1280 f.Kr. Troja VIIa reiser seg av den forutgående bys ruiner. 
Ca. 1280 f.Kr. Agamemnon samler sin storhær for første gang. Hærtoget strander i 

Mysien. 
Ca. 1270 f.Kr. Akaierne samles på nytt i Aulis. Landsetting ved Hellespontens stren

der. 
Ca. 1270-1260 f.Kr. Trojanerkrigen 
Ca. 1260 f.Kr. Trojas fall. 

Hvis vi kan tenke oss en slik utvikling går regnestykket opp til fordel for Blegens da
tering. Således er det en støtte for teorien om Troja VIIa som Priamos' by. 

Imidlertid viser det seg at professor Arne Furumark, som har analysert keramikken 
fra Troja, har kommet frem til ganske overraskende resultater. (Resultater som han ikke 
selv har publisert, men som Nylandet benytter i sin artikkel i Antiquity). Mens Blegen 
og hans medarbeidere kom til at keramikken fra Troja VIIa tilhører gruppen mykensk 
HIA og IIIB, mener Furumark at det ikke fantes mykensk IIIA i ruinene,» ... while most 
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of the 60 Mycenean sherds from Troy VIIa belong to the Mycenean IIIB period, there 
are also a number of sherds that most probably ought to be ascribed to Mycenean IIIC» 
(Nylandet 1963:7). 

Som ved de fleste arkeologiske funn er keramikken viktig for kronologien og date
ringen. Keramikken fra sen-mykensk tid er delt inn i tre faser; mykensk IIIA ca. 
1400-1300 f.Kr., mykensk IIIB ca. 1300-1200 f.Kr. og mykensk IIIC ca. 1200-1100 
f.Kr. (kfr. Furumark 1941, Lacy 1967:197). 

Hvis Furumarks typebestemmelse av keramikken fra Troja VIIa er riktig, innebærer 
kronologien på den mykenske keramikken at Blegens datering av Troja VII's under
gang til ca. 1260-70, som nettopp baserte seg på funnene av mykensk IIIA og IIIB, blir 
skjøvet over et halvt hundre år frem i tid til ca. 1200 f.Kr. Det vil igjen si til begynnel
sen av perioden mykensk IIIC. 

Her står altså utgraverens påstand mot Furumarks, for Blegen var sikker på at det 
ikke fantes mykensk IIIC blant keramikken i Troja VIIa. For riktig å forstå denne situa
sjonen må vi vende blikket til det greske fastlandet, akaiernes hjemland. Her var situa
sjonen på denne tiden, omkring 1200, en helt annen enn den man kunne forvente å 
finne i et land hvis tropper førte krig utenlands. Efter den mykenske kulturs blomstring 
på 1400-tallet og frem mot midten av 1300-tallet, da den nådde sitt høydepunkt, ser 
man tegn på at noe begynner å skje. 

Citadeller som Mykene, Tiryns og Athen forsterker sine befestningsmurer. De nu så 
berømte kyklopiske murer blir bygget med lett forsvar bare porter og med snedige, 
«hemmelige» utfallsporter. Videre blir Peloppones' forsvar forsterket av en kyklopisk 
mur som bygges over Isthmos. Man har også ment å finne hentydninger til troppefor
skyvninger/forsterkninger på Linear B tavlene fra Pylos. 

Ethvert sikringstiltak synes imidlertid å ha vært forgjeves. Alle de mektige palassene 
viser tegn på erobring og ødeleggelse; Krisa i Fokis, Gla i Bøotien, Mykene og Tiryns i 
Argolis, Menelaion i Lakonien og Pylos i Messenien for å nevne noen. «All suffered very 
serious damage ... , and of these sites only Mycenae seems subsequently to have been 
occupied in any strength» (Desborough 1964: 221). Dette viser at mykenernes mot
stand må ha slått feil. Når slaget var tapt dro man åpenbart i landflyktighet, for «there 
is evidence of considerable depopulation» (op.cit:224). Bare Attika synes å ha unngått 
en erobring. 

Omkring 1200 var altså hele det greske fastlandet i ruiner bortsett fra Attika. Det 
nøyaktige tidspunktet for disse hendelsene er noe usikkert, men det settes vanligvis til 
slutten av mykensk IIIB. Per Ålin hevder «dass nur eine einzige mykenische Katastro
phe sicher in IIIC zu datieren ist, wahrend dem die iibringen in IIIB oder fruheren Zeit 
gehoren oder undatiert sind» (Ålin 1962: 149). 

Hvilke følger får dette for det vi her behandler? Det er i hvert fall mulig å si så 
meget, at hvis Furumarks datering av enkelte potteskår fra Troja VIIa til mykensk IIIC 
er riktig, må det være rimelig å se bort fra et mykensk angrep på Troja. Hvem det nå 
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enn var som la Troja VIIa i ruiner kan det ikke ha vært fastlandsmykenerne. På denne 
tiden, ca. 1200 f.Kr., var mykenernes hjemsteder allerede ødelagt eller innbyggerne var 
fullt opptatt med å forsvare seg selv mot inntrengere. Hvem kan tenke seg en storstilet 
mykensk militærekspedisjon under slike forhold? Det er lite sannsynlig. Følgelig har 
Furumarks keramikkbestemmelser medført at Troja VIIa neppe ble lagt i ruiner av 
akaiere fra det greske fastland. 

Man kan selvfølgelig hevde at store deler av de mykenere som rømte landet etter å ha 
blitt slått av inntrengerne, dro til nordvestre Lilleasien og herjet der for å finne nye bo
steder. For som nevnt ovenfor er det tegn som tyder på at Hellas ble avfolket på grunn 
av utvandrere som søkte andre bosteder. 

Det er imidlertid to ting som taler mot nevnte påstand. Først og fremst fordi det ikke 
finnes tegn på bosetning i Troja VIIb av de som la Troja VIIa i grus. Det er ikke noe 
tegn på kulturbrudd mellom Troja VIIa og VIIb. Vi må trekke den konklusjon at de 
innbyggere som overlevde Troja VIIa's ødeleggelse bosatte seg i byen igjen umiddel
bart etter erobrernes tilbaketrekning. En hær som angriper et sted med den hensikt å 
bosette seg på plassen, forlater den ikke efter gjennom harde kamper å ha erobret den. 
For det andre er det mulig å spore mykenernes utvandringsruter (Desborough 1964: 
222, 238). De går nordvestover til Aka ja og øya Kefallenia og østover til Attika, Kypros 
og Kilikien. Derimot finner vi ingen i det nordøstre området som ville omfattet Troja. 

Dette fremtvinger ett vesentlig spørsmål. Hvordan kan man da forklare Homer og 
den episke tradisjons beretning om en krig mellom trojanere og akaiere (mykenere)? 
Det er vanskelig å forestille seg hvorfor Homer, enten som en person eller som et sam
lebegrep på flere barder/forfattere, av fri fantasi skulle berette om et mer eller mindre 
ærefullt krigstog mot Troja. Hvis Troja ble erobret av et helt annet folk enn akaierne, er 
det lite sannsynlig at Homer ville plassert akaierne i dette hypotetiske folkets sted. Det 
mykenske riket var for en stor del basert på krig (fig. 13). Kriger som sikkert mange 

Fig. 13. Et samtidsbillede av mykenske krigere i full rustning. De er fremstilt på en vase fra 
Mykene (L.H. IlJe). Høyden på figurene er 17,5 cm. 
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ganger endte i ærefulle seiere for mykenerne, og som det måtte være mer nærliggende 
å berette om enn en trojanerkrig uten mykensk deltagelse. 

Riktignok er det slik at Iliaden ikke har trojanerkrigen som hovedtema, slik mange 
tror. Den danner kun bakgrunnsstoffet for dramaet omkring Akillevs' vrede. Likevel 
rettferdiggjør ikke det Homers bruk av en krig uten hellenske deltagere som aktører i 
bakgrunn. I Hellas må det ha vært flere virkelige mykenske krigstog som kunne danne 
«kulisser» for Homers beretning. Man må ha i minnet at på adelsmennenes borger, 
hvor slike sanger som Iliaden ble resitert, satt efterkommerne av de menn som levde da 
Troja ble ødelagt. Her ville man gjerne høre bardene rose forfedrene, men innholdet 
måtte ha en kjerne av sannhet. Paralleller kan trekkes til norrøn tid. Da fremførte skal
dene heltekvad for konger og høvdinger. Disse ble riktignok ofte skamrost, men direk
te løgn holdt man seg for god til. Det ble ikke tolerert, for det gikk på æren løs. 

Likevel er det vanskelig å tenke seg Iliaden som en ren roman. Dessuten vet vi at fle
re beskrivelser i Iliaden går tilbake til mykensk tid. Ventris og Chadwick sier i sin bok 
at« ... the substance of the Iliad and Odyssey is derived from a real historical setting in 
the Mycenean tradition of retelling (Ventris & Chadwick 1959: 107). H.L. Lorimer 
(1950) går så langt som til å hevde at lignende dikt i hexameter ble resitert i mykensk 
tid i Knossos, Pylos, Tiryns, Gla, Mykene og alle de andre hovedstedene. 

Illiaden kan med andre ord gå tilbake til den mykenske tradisjon. Boken er som de 
islandske sagaene muntlige berettelser som ble sent nedtegnet. I tidens løp har nytt 
stoff blandet seg inn. Sett på denne bakgrunn, og det som er fremkommet ovenfor, er 
det lite som tyder på at det ikke var akaierne likevel som erobret Troja. Men hele pro
blemkomplekset omkring Trojas fall er meget innfløkt. På spørsmålet om årsak, av 
hvem og når, er det vanskelig å gi et sikkert og entydig svar. 

NOTER: 

l) Synonym for Troja. 
2 l Jeg baserer meg her på den greske «tradisjon» med hensyn til stedsplassering. Robert Salinas 
Price's (1985) teori om at Troja har ligget på kysten av Dalmatien, Jugoslavia, blir ikke vurdert. 
3l Arkeologiske utgravninger har vist at Troja som by gjentatte ganger ble fornyet ved å bygge den 
nye byen oppe på ruinene av den gamle. Stratigrafien i byhaugen Hissarlik har gjort det mulig å 
skille ut ni forskjellige hovedperioder, med enkelte underavsnitt, i byens historie (fig. 3). Disse 
periodene er også kronologisk belagt, og benevnes med romertall I som underste og eldste bylag 
og med romertall IX som øverste og yngste. 

Summary 

New interpretations of the Fall of Troy 

The existence of Homer's legendary city, Troy, has long been established. We also 
know that Troy was captured and destroyed, but why, when, and by whom are still 
questions open to lively discussion. In the article, the aouthor evaluates this debate on 
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the basis of the excavations of Troy carried out in 1932-38 be the Norwegian-Ameri
can professor, Blegen. Blegen came to the conclusion that Troy VHa represented the 
Homeric city. This theory has won the support of a number of scholars, in particular 
the swedish archaeologist, Carl Nylandet. Much of the article is devoted to a discussion 
of current theories. The author presents a chronological sequence of developement en
ding with the fall of Troy around 1260 BC, which, if approximately correct, concords 
with Blegen's theory that Troy VHa is the phase of the Homeric city. 

The author also finds evidence in support of the epic tradition which attributes the 
conquest of Troy to the Achaeans. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Arsberetning 1/11 1984- 31110 1985, 
og regnskap pr. 31110 1985 

Den 29. november 1984 ble årsmøtet holdt i Etnografisk Museums foredragssal, Oslo. 
Tilstede var ca 110 personer. Riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen m/frue var spesielt 
innbudt. 

Preses Harald Meltzer ønsket velkommen. Ingen hadde noe å bemerke til innkallel
sen, og til å undertegne protokollen ble valgt Laila Drage og Arvid Melbye. 

Regnskapet pr. 31. oktober 1984 med revisjonsberetning ble lest av sekretæren. 
Preses leste årsberetningen (1/11-83 til 31/10-84). Både regnskap og årsberetning 

ble godkjent. 

Han informerte deretter om turplanene for 1985. Disse var følgende: Til England/ 
Skottland ca. en uke i slutten av mai. 

Høstturen gikk til Østfold med Isegran. 

Det var to søkere til reisestipendier 1984: Ingrid Smedstad, Oslo, og Birgitte Skar, 
Oslo. Ingrid Smedstad fikk kr l 200,- og Birgitte Skar fikk kr 2 800,-. 
Valg. 

Det ble foreslått gjenvalg, og styret har dermed samme sammensetning som for forrige 
periode. Preses overlot så ordet til prof. Skjølsvold som presenterte førstelektor Olav 
Sverre Johansen fra Tromsø Universitet- kveldens foredragsholder. 

Foredragets tittel var «Høvdinggården på Borg, Vestvågøy i·Lofoten». Johansen viste 
lysbilder. Førstekonservator Charlotte Blindheim supplerte foredragsholderen med inn
legg og takket ham til slutt. Hun poengterte hvor betydningsfullt dette funnet på 
Vestvågøy er og trakk sammenligninger med Kaupang. Hun syntes funnene som var 
gjort på Vestvågøy var ufattelige. Hun ønsket at norske arkeologistudenter kunne ar
beide der. Til dette trenges det imidlertid penger - sponsorer er velkomne! 

Dtt var anledning til å stille spørsmål, og det var flere som benyttet seg av dette. 
Preses takket Charlotte Blindheim for kommentarer, og erklærte møtet for avsluttet. 

84 av deltakerne deltok ved serveringen i Oldsakssamlingens lokaler i første etasje. 
Professor Skjølsvold ønsket velkommen til bords og omtalte Brøgger-utstillingen i vesti
bylen. Han anbefalte medlemmene å bese denne før de forlot museet. Charlotte Blind
heim var tilstede og ga opplysninger. 

Sekretæren var tilstede ved de fire familiedager som ble arrangert i Historisk Museum 
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i februar. Informasjonsbrosjyrer, innmeldingsblanketter og eksemplarer av «Viking» 
ble delt ut til besøkende. 
26.-31. mai: Ekskursjon til England/Skottland m~d 92 deltakere. 

3. sept. 1985 hadde The Tenth Yiking Congress mottakelse i Vikingskipshuset. NAS 
var vertskap ved mottakelsen og bidro med kr 2700,-. 

Søndag 15. sept. 1985 hadde NAS en ekskursjon til Østfold med besøk bl. a. på 
Isegran. Deltagerantallet var 7 3. 

NAS har bevilget kr 15 000,- til Borgprosjektet i Lofoten og kr 15 000,- til Akerøy 
Fort. 

I et styremøte ble det besluttet at Viking i anledning selskapets 50-årsjubileum skal 
komme ut med et dobbeltnummer 1985/86, og være et festskrift. Det skal sendes ut 
nær opp til jubileumsdatoen som er den 23. nov. 1986. 

Viking 1984 ble trykket hos Lyche & Co, A/ S, Drammen, og forelå ferdig i juni 
1985. 

400 eksemplarer av Viking, gamle årganger, er blitt sendt til Fredrik Moe, Kristi
ansand, som er interessert i å danne en gruppe der for interesserte i distriktet. 

Betjeningen i vestibylen i Freriksgate 2 har solgt gamle nummer av Viking for i alt 
2 300,- kr. 

I løpet av året har det meldt seg 34 nye medlemmer. Det har vært holdt tre styremø-
ter, og styret har hatt følgende sammensetning: 

Harald Meltzer, preses, 
Arne Skjølsvold, generalsekretær, 
Jens W. Berg, visepreses, 
Erling Johansen, styremedlem, 
Cecilie Mathiesen, styremedlem, 
Henry F. Tschudi, styremedlem, 
Einar Løchen, suppleant, 
Jackie Horner, suppleant, 
Arne Bakken, suppleant, 
Inger Melbye, suppleant, 
Kr. A. Arnesen, revisor, 
Hilde Aspelund, sekretær. 

Ekskursjon til England og Skottland 24. - 31. mai 1985. 
Ekskursjonens faglige ledere: Førstekonservatorene Charlotte og Martin Blindheim. 
Våre skotske reiseledere var Susie Weigert og Lynn Chandler. 
Reiseleder: Harald Meltzer. 

Turen startet fredag 24. mai kl. 10.00 med fly fra Fornebu til Newcastle der to busser 
ført av de skotske sjåførene Jackie og Danny hentet oss og kjørte oss til Durham for 
lunsj. Underveis fortalte Martin Blindheim fra Englands og Skottlands historie fra 
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700-1700 årene. Etter lunsj fortalte Charlotte Blindheim i bussen om vikingenes 
Yorkshire. Vi kom til Y ork som er omgitt av den best bevarte bymur i England, og ble 
mottatt av Richard Hall, Director of York Excavations, som førte oss gjennom byen 
frem til Jorvik Viking Centre, reist over gravningsfeltet i Coppergate. «Tidsvogner» 
med plass til fire førte oss gjennom 1000 års historie fra vikingtidens Jorvik til våre da
gers utgravninger av Coppergate, en intens opplevelse av syn, lukt og lyder som fikk oss 
i fantasien til å føle oss hensatt i vikingtiden. 

Men vi fikk enda en stor opplevelse av tid i York, nemlig i krypten under York Min
ster, Englands største gotiske katedral som det tok 2 50 år å bygge. Direktøren for Mins
ter archaeologic trust, Derek Philips, viste oss arkeologiske oppdagelser gjort i årene 
1967 - 72 under konsolidering av kirkens sviktende fundamenter. Man kom først til 
rester av tverrskipet i den første normanniske erkebiskop Thomas av Bayeux' s katedral 
påbegynt ca. 1080. To meter under gulvet ble funnet en angelsaksisk gravplass fra 
800-1100 årene, et av de betydeligste funn gjort i dette århundret. Den eldste byg
ningen man finner under katedralen, er det store militære hovedkvarter, det romerske 
legionærfort i Eburacum (som romerne kalte York) fra årene 71- 400. En treskipet ba
silika har nok vært smykket med vakre fresko malerier. En fin liten rekonstruksjon viser 
hvordan bygningen må ha vært. 
Vi overnattet i Wetherby Hotel. 

Lørdag 2 5. mai. Pinseaften tilbragte vi flere timer i det vidunderlige vakre Fountains 
Abbey. Martin Blindheim redegjorde for klosterets historie. Det var om den lille flok
ken av asketiske munker, ført av sin prior Richard, som i 1132 brøt opp fra et behagelig 
liv i et Benediktinerkloster i Y ork og søkte ut i ødemarken her i Skelldalen for å leve et
ter Cistersienserordenens prinsipper. Pionerene levde i huler i den dypeste fattigdom. 
Men i løpet av fire århundrer utviklet det seg et kloster både ved siden av og over elven 
Skell som fikk navnet Fountains Abbey etter de mange naturlige kilder i dalen. 

Klosteret som var viet til St. Maria, ble et sentrum for fromhet, lærdom og handel 
inntil1540. Under Henrik VIII var dets saga slutt. Vi kjørte gjennom Yorkshiredalene, 
og imens fortalte Charlotte Blindheim om den nordiske kollisjon med engelsk kultur i 
disse trakter. At vikingene har vært bosatt her, viser de mange nordiske stedsnavn. 
Søstrene Bronte og D. H. Lawrence var diktere som vokste opp i disse trakter. Andre 
diktere som S. T. Coleridge og W. Wordsworth har søkt hit til The Lake District for in
spirasjon. 

Ullhandelen har sitt hovedsete i Yorkshire. Den første rapport om ullhandel har man 
her fra det 7. årh. At ullen har skapt velstand, kunne vi se på den vakre byen Winder
mere med sine fine gamle hus i Tudorstil. Her spiste vi lunsj. 

Så bar det sydover langs Windermeresjøen, Englands største innsjø, og til Gosforth i 
Cumberland. Den nåværende kirke er delvis normannisk. Det kan ha ligget en eldre 
kirke her. I alt har det stått fire kors her. Under restaurering ble det også funnet to så
kalte «hogbacks» (gravsteiner) som nå oppbevares i kirken. Datering: 10. årh. Korset 
antas å være skåret av en nordbo som var kristen og antakelig kom fra The Isle of Man. 
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Det er ca. 4,5 m høyt og går rimeligvis tilbake på et trekors, jfr. «Livets tre». Korssidene 
er inndelt i felter som viser en merkelig blanding av kristne og hedenske motiver (se 
Knut Berg i «Viking» 195 7 l 58). Inne i kirken demonstrerte Martin Blindheim de to 
merkelige Hogbacks for oss. Vi overnattet i Grange Oversands i Cumbria Hotel. 

Søndag l. pinsedag kjørte vi gjennom Lake Districts Nationalpark, passerte Gretna 
Green og via Carlisle kom vi til Ruthwell kirke med nok et kors. Dette kors er et eks
empel på den kunst vikingene møtte da de kom til Northumbria der kunstnivået var 
meget høyt og sterkt påvirket av klassisk kunst. Korset sto inne i kirken til 1642 da det 
ble offer for «billedstormen». Det ble lagt under gulvet i kirken, «gjenfunnet» ca. 150 
år senere, flyttet ut på kirkegården. Gjenreist i 1823. Nå står det igjen inne i kirken. På 
korset er det en blanding av northumberisk steinhoggerkunst sterkt hellenistisk in
fluert, keltifiserte romerske innskrifter under billedfeltene, og en lang innskrift, s.k. 
«anglican runes» på sidene. Disse antas å være strofer av visjonsdiktet «The Song of the 
Cross». På toppen av korset Caedmon me fecit som kan bety at Englands eldste kjente 
lyriker Caedmon laget dekket. 

Under kjøreturen fortalte Henning Engebretsen om de norske sjøfolks kår i England 
under krigen, og Harald Meltzer om de norske troppene i land. Reidar Fønnebø rede
gjorde for det romerske nett av gode militærveier over hele deres del av landet. Ved 
Y ork Minst er hadde de et viktig veikryss. Idet vi passerte Dumfries fortalte Susie W ei
gert om Skottlands populære dikter Robert Burns. Videre fortalte hun om Skottlands 
kjempeløft de siste 60 år for å reise en skog av gran. Vi ankom til Glasgow ogJackie in
formerte oss om sin hjemby der vi spiste en kraftig lunsj på Crest Hotels Erskine Bridge. 

I duskregn kjørte vi langs den besungne Lock Lomond med vakre slott, skoger av 
blomstrende rhododendron og beitende kronhjort i farm. Arne Bakken ga oss geologis
ke og geografiske beskrivelser av landskapene vi passerer.Vi overnattet i Oban, en tri
velig liten kystby, i Great Western Hotel. 

Mandag den 27. mai sto vil tidlig opp for å nå ferjen over til Craigmur på Mull. 
Mens vi krysset denne karrige øya, fortalte Jackie hvorfor øya er så tynt befolket. Øya 
skulle forbeholdes godseiernes sauer, og bøndene ble fordrevet til Amerika. 

En annen ferje førte oss til Fionnport over til Iona. Martin Blindheim førte oss inn i 
Colombas historie. Han ble født i Irland den 7. des. 521, tilhørte klanen O'Donell og 
var av kongelig slekt. For å sone at han seiret i et slag, valgte han å finne en øy så fjern 
at han ikke kunne se tilbake til Irland. Det ble Iona. Herfra skulle han kristne 11 
mange sjeler som det hadde falt menn i slaget. Iona ble en oase av kristen kultur i en 
hedensk verden. Colomba sies å ha grunnlagt mer enn 100 kirker, og ble æret som en 
av de største av hellige menn. Av Colombas kloster som ble grunnlagt i 563 er det nå 
bare synlig en grøft omgitt av en voll av torv. Omkring 1200 ble Iona Benediktinerklos
ter. De nåværende bygninger er rester av middelalderklostret. I 1899 ga hertugen av 
Argyll de hellige bygninger på Iona til The Cathedral Thrustees for å bevare dem for al
le tider. St. Marys kirke ble restaurert mellom 1902 - 1910 til bruk for alle samfunn. 

Siden ble også klosterbygningene satt i stand. Man har fått støtte fra alle kanter av 
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verden. Bl. a. er tømmeret i refektoriet fra Norge. Inn til kirken leder en vei brolagt 
med rød granitt, De dødes vei, brukt ved begravelser av høvdinger og konger. Det skal 
ligge begravet 60 konger på Iona. 8 av dem er- ifølge overleveringene- norske viking
ehøvdinger fra Irland og Hebridene. Foran vestdøren står det tre irske høykors. Det 
første, St. Martins fra 800-årene da Columbas kloster var på sine høyder. Det andre, til
egnet St. John, er en støpt kopi av originalen som var blitt stormskadet. Dette kors skal 
være det første med den keltiske ring. Det fineste kors på de britiske øyer. Det tredje er 
det bare en rest av. Det er tilegnet St. Andrew. Martin Blindheim fortalte om korsene 
og viste oss kirken og klostret. Etter lunsj viste Charlotte Blindheim oss 
Benediktiner-nonneklostret grunnlagt i 1203 av Reginald Macdonald. Bare kvinner er 
begravet her.Jackie Horner leste et kapittel fra «A journey to the Western Islands» skre
vet i 1773 av Samuel Johnson. 

Vi reiste samme vei tilbake over Mull og med to ferjer. Fra Oban dro vi til Fort Willi
am der vi overnattet i Highland Hotel. Her fikk en del av oss gleden av å høre skotsk 
folkemusikk etter middagen. De spilte sekkepiper i underetasjen, og på the main floor 
sang en av Skottlands beste tenorer, David Solley. 

Tirsdag 28. mai kjørte vi gjennom en vakker dal med snø på høye praktfulle fjell, og 
langs lange sjøer. Her ved Glennfirmansjøen står et monument over Bonnie prince 
Charlie som landet her i 1603, og samlet sine skotske forbundsfeller, forteller Susie. Vi
dere at på øya Rhum som vi kan se ute i havet, finnes ville hester som stammer fra den 
spanske armada. Fra fiskerhavnen Mallaig gikk det ferje over Sound of Sleat til Arma
dale på Skye. Charlotte Blindheim fortalte om Dunvegan Castle og om Samuel John
son som bodde der for over 200 år siden. Herfra startet hans <0"ourney to the Western 
Islands» som Connie Berg leste et kapittel fra. Skye er den mest interessante av 
Hebridene fra vikingarkeologisk synspunkt, med mange norske gårdsnavn som viser 
norsk bosetning. Og båtnaust skåret inn i torvbakken, er en eldgammel norsk metode. 
Dessuten er «the black houses» en hustype Simonsen har funnet maken til nordpå, 
mørke, sotete hus, bare med lys fra ljoren. 

Vi klatret opp på en liten kolle der Charlotte Blindheim demonstrerte et eksempel 
på en velbevart broch - en særegen skotsk fornminnetype som dels har tjent som for
svarstårn, dels som bolig for en befolkning som livnærte seg som bønder og jegere. De 
kan ha vært piktere, men man vet det ikke. 

Vi spiste lunsj i Dunvegan før vi besøkte Dunvegan Castle. Slottet har vært hoved
sete for høvdingene av Mac Leod i 750 år og er fremdeles i samme families eie, nemlig 
John Mac Leod, den 29. Chief. Slektens stamfar skal være Olav, den siste norske konge 
av Man. Arne Bakken redegjorde for den geologiske utviklingen av det ville fjellandet 
vi reiste igjennom. Vi kom tilbake til Fort William og overnattet på samm<; hotell som 
forrige natt. 

Onsdag den 29. mai. Fort William ligger ved den søndre enden av Caledoniakanalen 
som går tvers gjennom Skottland .. Den er 22 mil lang, ble ferdig i 1847 etter 44 års ar
beid og skapt av Telford. Vi passerer Spean Bridge der de norske soldater lå i hardtre-
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ning før Måløyraidet. Våre skotske reiseledere og sjåførene fortalte under hele reisen 
mye interessant om forholdene i landet. Dull Eid Hohle reflekterte over skogbruk i 
Skottland sammenliknet med i Norge. 

Vi gjorde en stopp ved Urquart Castle ved Loch Ness i Inverness-shire og Martin 
Blindheim fortalte om utviklingen av forsvarsverk i Britania. Før normannerne erobret 
England, fantes her ingen festninger. Tre kasteller med tre pallisader omkring, var 
spredt over hele landet. Først på 1200-tallet bygdes de første steinkastell. David I så at 
Skottland måtte forsvares på europeisk vis. Urquart Castle eksisterer fra 1500-årene. 
Charles I ga det til John Grant, men jakobittene sprengte deler av det i luften i 1662. 
Det ble forflyttet og forfalt. 

I Loch Ness Centre, Drumhadrochet, spiste vi lunsj og handlet. Reidar Fønnebø for
talte om Nordmannsslepa i Norge. Etter en stopp i Inverness gikk ferden til Culloden 
Moor, der The Y oung Pretender kjempet det avgjørende slag om den skotske trone i 
l 7 46. I Visitorcentret var det filmfremvisning omkring denne begivenheten. En re
konstruksjon av hus fra denne tiden, viser hvor soldatene ble tatt hånd om. 

Vi kom så til Balmuaran of Clava. De tre røysene tilhører en gruppe på i alt 11 mo
numenter som ligger i elven Speys dalføre. Disse går imidlertid inn i en større gruppe 
av neolitiske monumenter som tilhører en stor vesteuropeisk kulturbølge som når 
Skottlands vestkyst i 4. årtusen f.Kr. Clava-gruppens tidsstilling innenfor denne kul
turbølge, er uklar. Utgravninger har ikke gitt daterende funn. 14C-datering har også 
vært forsøkt, men ga bare som resultat sen steinalder l tidlig bronsealder: ca. 2000 -
1500 f. Kr. Ideen til disse «Chambered tombs» fører oss i sitt utgangspunkt helt tilbake 
til Middelhavsområdet. Gruppen vi besøkte er et ypperlig eksempel på det skotske riks
antikvariatets fremragende restaureringsvirksomhet. 

Underveis til Aviemore tok vi en stopp ved et Martin Linge-monument, reist av skot
ter til minne om 700 norske soldater som ble trenet her. Henning Engebretsen fortalte 
om den hardtrening soldatene gjennomgikk. Vi overnattet på Coylumbride Hotel. 

Torsdag den 30. april er pikternes dag, sier Martin Blindheim. Han fortalte om et av 
Europas mystiske folk. Vi reiste gjennom deres hovedland. Alle stedsnavn med pit eller 
pet er piktiske. Det finnes 330 av dem. De har etterlatt seg lite. Det mest interessante 
er deres steiner - det er 250 symbolsteiner tilbake. De finnes bl. a. i to priv~te sam
linger: Whithorn og Meigle i Perthshire som vi besøkte. Denne interessante samlingen 
består av 30 monumenter fra perioden 7. - 10. årh. 

Vi kjørte gjennom Macbeths landskap. Susie fortalte om en årlig festival i Hoech der 
man ennå ofrer til Odin på et høyt fjell. Vi ankom St. Andrews der vi spiste lunsj på 
Rundsacks hotel. Anført av Martin Blindheim begav vi oss til fots opp til ruinen av St. 
Andrews katedral som er Skottlands lengste kirke, 365 fot lang. Den ble påbegynt i 
1161, var ferdig i 1378 og ble ødelagt i 1559. Og siden er den bare blitt forsømt og er 
falt sammen. Med et treskipet kor, må den ha vært en staselig kirke, i tilknytning til et 
kloster. I museet like ved beundrer vi en fabelaktig piktisk sarkofag som ble funnet seks 
fot under jorden. Den er fra 800-årene, den virkelige store tiden. Den fremstiller 
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Davids kamp med løven og synes romersk inspirert. I Dunfermline overnattet vi på to 
hoteller. Det ene var King Malcolm Hotel der vi også spiste vår avskjedsfestmiddag 
sammen med innbudt gjest, riksantikvaren Stewart Cruden. Det ble holdt taler og 
overrakt velfortjente gaver. 

Fredag den 31. mai dro vi gjennom Edinburgh, noen på shopping, resten med by
guide Jain Mc Donald i klanens kilt. 

Vi besøkte et Augustinerkloster Carlton Hill, en høyde med mange templer og et 
astronomisk observatorium, Holyrood slott kjent fra Maria Stuarts historie, og til slutt 
St. Giles katedral, kirke for Thistelordenen, der vår Kong Olavs banner henger. Under
veis fikk vi høre mye om denne vakre, gamle byen. 

SjåførenJackie meldte at vi hadde tilbakelagt 1300 britisk miles. Vi forlot Edinburgh 
flyplass kl 13.00, og etter en flytur i tindrende klart vær ankom vi Fornebu kl. 15.30. 
Turen hadde 90 deltakere. 
Ref.: Laila Drage. 

Norsk Arkeologisk Selskap - Regnskap 

Taps- og vinningskonto 31/10 1985. 

Inntekter 
Kontingent ........................ kr. 
Salg av Viking .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » 

Bidrag fra NAVF 
(Viking 1984) ...................... » 

Annonser Viking 1984 ........... » 

Renteinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» 

65.996,-
11.069,-

26.000,-
7.500,-

34.800,-

370,-

kr. 14 5 . 7 3 5 , -

Utgifter 
Administrasjon (inkl. redaksjon 
avViking) kr. 53.766,00 
Diverse utgifter » 4.821, 75 
Støtte (Tromsø 
Museum, Akerøy Fort, 
til Vikingkongressen) » 32.648,00 
Viking 1984 
(ikke betalt) » 54.500,-
Underskudd 

kr.145.735,-
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Aktiva: 
Kassabeholdning kr. 
Postgiro .......... » 

Bank .............. » 

Bank .............. » 

Gjeldsbrev . . . . . . . » 

Balansekonto pr. 1111 1985 
Passiva: 

275,- NAVF ................................. kr. 
25.535,- I. og R. Fuglesangs Fond: 
51.200,- l l 11-84 26.903,-
92. 707,- Utbet. 4.000,-

400.000,- 22.903,-
Renter 1.717,- » 

U niverstitetets Oldsaksamling: 
l l 11-84 150.948,-
Renter 

Kapitalkonto: 
li 11-84 

18.850,- » 

286.495,-
+undersk. 370,- » 

Skattetrekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Kreditorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

30.000,-

24.620,-

169.798,-

286.125,-
1.674,-

57.500,-

kr. 569.717,- kr. 569.717,-

Revisjonsrapport 
Jeg har revidert selskapets resultatregnskap for perioden 1.11.1984 til 31.10.1985. Like
ledes har jeg kontrollert balansekontoen pr. 1.11.1985. 

Regnskapet er tilstrekkelig spesifisert og gir et riktig bilde av selskapets virksomhet. 
Jeg har festet oppmerksomheten ved at kontingenten er gått ned år for år. Det hadde 
kanskje vært heldig med en noe større tilgang på nye medlemmer. 

Bankinnskudd og innestående på postgiro er kontrollert. Jeg har også forsikret meg 
om at de oppførte gjeldsbrev er tilstede. 

Jeg anbefaler at regnskapet vedtas som selskapets regnskap. 
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VEDTEKTER FOR NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP 

§ l 

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å støtte det arkeologiske arbeid i Norge. Selska
pets arbeidsfelt er forhistorie og middelalder. Selskapet utgir årboken «Viking». 

§ 2 
Selskapet ledes av et styre bestående av preses og 4 medlemmer med 4 varamenn. Det 
er beslutningsdyktig når minst 3 av disse er til stede. 

Over forhandlingene føres protokoll, og fullstendig utskrift av denne sendes styrets 
medlemmer og varamenn etter hvert møte. 

Styret ansetter sekretær, som samtidig er Selskapets kasserer. 

§ 3 
Generalforsamlingen er Selskapets øverste myndighet. Den holdes så vidt mulig på 
Selskapets Stiftelsesdag den 23. november. 

Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers varsel, og saker som medlemmene 
ønsker behandlet, må være styret i hende innen l. oktober. 

Generalforsamlingen skal: 
a) Behandle revidert regnskap og styrets beretning. 
b) Velge preses og styremedlemmer med varamenn, som alle velges for to år. Gjenvalg 

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

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

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

ordinære medlemmer, individuelle støttemedlemmer og bedriftsstøttemedlemmer. 
Kontingent for personlig livsvarig medlemskap skal for ordinære medlemmer være 
20 ganger den årlige kontingent. 
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§ 4 
Forandring av disse vedtekter kan bare finne sted på en generalforsamling, og forslag 
må sendes medlemmene senest sammen med innkallingen til denne. 

2 l 3 av de avgitte stemmer må være til fordel for forslagene for at de kan gjennom
føres. 

§ 5 
Forslag om oppløsning av Selskapet kan bare gjennomføres om det blir vedtatt på to 
generalforsamlinger med ett års mellomrom og på hver av disse med minst 3 l 4 flertall 
av møtende medlemmer. 

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

En komite bestående av en representant oppnevnt av Selskapet, bestyreren av 
Universitetets Oldsaksamling i Oslo og en representant oppnevnt av vedkommende de
partement skal fordele midlene. 

Vedtatt av Norsk Arkeologisk Selskaps generalforsamling 23111-1976. 
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