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Arne Skjølsvold 

Sverre Marstrander 1910-1986 

Tidligere generalsekretær og mangeårig redaktør av tidsskriftet Viking, professor 
dr. philos Sverre Marstrander døde 20. september 1986. Med ham er en sentral 
personlighet i norsk arkeologi gått bort. 

Sverre Marstrander var født i Oslo 24. okt. 1910 og tok examen artium i 1929. Etter 
artium gjennomgikk han Krigsskolen og ble vernepliktig offiser i 1931. Hans hjerte 
banket imidlertid for Humaniora, og etter 6 års studier ved Universitetet i Oslo, tok 
han magistergraden i klassisk arkeologi i 1937. 

Som student hadde han deltatt sammen med svenske arkeologer på utgravninger i 
Hellas, og han hadde studert ved Det svenske arkeologiske institutt i Roma. 

Norge hadde den gangen ikke noe institutt i verdensbyen, og mulighetene for en 
klassisk arkeolog herhjemme var heller små. Da det bød seg en assistentstilling ved 
Universitetets Oldsaksamling i Oslo i 1936, benyttet han denne anledningen, og han 
har senere vært knyttet til nordisk arkeologi. Helt fremmed for denne disiplin var 
han ikke, for som støttefag til magistergraden hadde han valgt nettopp nordisk 
arkeologi. 

I 1938 ble han konservator ved Oldsaksamlingen i Oslo, og alt lå vel tilrette for en 
vitenskapelig karriere i det aktive og inspirerende miljø som utfoldet seg på Oldsak
samlingen under den dynamiske professor A. W. Brøggers ledelse. 

Men så kom krigen og 1940 med de kaotiske tilstander den førte med seg også for 
det akademiske liv. Allerede første krigsåret ble Marstrander arrestert og havnet på 
Grini. Han slapp imidlertid ut av fangenskapet etter en tid. Så kom turen til 
arrestasjon av vernepliktige offiserer. Marstrander var imidlertid blitt advart og 
klarte å slippe unna Gestapos fangarmer og flyktet til Sverige. Her oppholdt han seg 
resten av krigen og tok opp sin offisersgjerning som kaptein i de norske polititrop
pene. I mai 1945 vendte han tilbake til Norge som kompanisjef. 

Etter en tid gjenopptok han sitt arbeide ved Oldsaksamlingen, hvor han blant 
annet tok initiativet til nyoppstilling av stein- og bronsealderavdelingen og fortsatte 
de helleristningsstudier som han hadde påbegynt i Østfold da krigen satte en stopper 
for dette arbeide. 

I 1948 ble han utnevnt til konservator og bestyrer av den arkeologiske avdelingen 
ved Videnskapsselskapets museum i Trondheim. Her ble han i hele 20 år inntil han i 
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1968 ble utnevnt til professor i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo og bestyrer 
av Universitetets Oldsaksamling, et embete han innehadde til han gikk av med 
pensjon i 1980. 

Det skulle altså bli Trondheim og Trøndelags-fylkene som kom til å legge beslag 
på mesteparten av Marstranders yrkesaktive liv som forsker og museumsmann. 

I denne tiden gjorde han en betydelig innsats som arkeolog og kulturhistoriker. 
Blant annet foretok han en nyoppstilling av såvel de forhistoriske samlinger som 
avdelingene fra middelalder og nyere tid. I tillegg utfoldet han stor aktivitet som 
feltarkeolog og ansvarshavende for fornminnevernet i museets store distrikt, som 
omfatter Nord- og Sør- Trøndelag, foruten deler av Møre og Nordland fylker. Også 
her hadde han en spesiell forkjærlighet for helleristningsfeltene, som det finnes 
mange av i Trøndelag, blant andre det store og velkjente feltet på Leirfall i Hegra. 

Med bare en vitenskapelig medarbeider og det store ansvar og de omfattende 
plikter som tillå stillingen i Trondheim, sier det seg selv at Marstranders arbeidsdag 
måtte bli krevende. Likevel fikk han tid til en rekke andre aktiviteter ved siden av sin 
museumsgjerning. Således holdt han regelmessige forelesninger i arkeologi for 
historiestuderende ved Norges Lærerhøgskole. En tid var han formann for Trønde
lags-avdelingen av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring og i flere 
år formann for Erkebispegårdens restaurering. Nevnes kan også at han i denne tiden 
deltok som norsk arkeolog på den felles-skandinaviske ekspedisjon til Nubia. 

I sin Trondheims-tid tok Marstrander initiativet til opprettelsen av «De arkeolo
giske museers interimskommisjon» - et koordinasjonsorgan for de arkeologiske 
museene i landet. Kommisjonen besto av museumsbestyrerne, og hadde som opp
gave å løse felles problemer de 5 museene i mellom. Selv om Kommisjonen var 
uoffisiell, har den vist sin berettigelse ved at den stadig er like livskraftig og blir 
benyttet blant annet som konsultasjonsorgan for Departementet i saker som vedrø
rer fornminnevernet. 

Som naturlig kan være var Marstrander særlig den første tiden som arkeolog 
preget av sin klassiske bakgrunn, men senere ble det nordisk arkeologi som i alt 
vesentlig kom til å prege hans forskergjerning. Særlig rik er hans artikkelflora som 
omhandler alle perioder fra steinalder til nyere tid, og listen over hans publikasjo
ner, både rent vitenskapelige og mer populære, er meget omfattende. 

Under hans tid i Trondheim var det særlig Trøndelags-arkeologien som sto i fokus 
med blant annet det viktige oversiktsverket «Hovedlinjer i Trøndelags forhistorie» 
fra 1956 som den sentrale avhandling. Hans hjertebarn var imidlertid bronsealde
ren, og innenfor denne periode var det som nevnt helleristningsstudiene som sto i 
sentrum. Fra sin første tid på Oldsaksamlingen i Oslo hadde han vært opptatt av 
dette emne, og i 1963 satte han kronen på verket med sin doktoravhandling om 

~ 

«Østfolds jordbruksristninger». 
Som professor og bestyrer av Universitetets Oldsaksamling, var det i første rekke 

administrasjonen av et stort og mangesidig museum som kom til å beslaglegge hans 
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arbeidsdag, men i den utstrekning tiden tillot det skjøttet han også sine undervis
ningsplikter som en inspirerende og høyt skattet universitetslærer. 

En av de oppgaver som opptok Marstrander som Oldsaksamlingens bestyrer, var 
arbeidet med planene for å få overført det alt for trangbodde museet til Vikingskips
husets tomt på Bygdøy. Økonomisk trange tider med nullvekst ved Universitetet 
gjorde imidlertid at han ikke fikk realisert denne drøm. 

Marstrander opplevde imidlertid i sin funksjonstid som bestyrer innvielsen av 
Oldsaksamlingens arkeologiske stasjon på Isegran i Fredrikstad, og selv om utbyg
gingen av dette imponerende anlegg i alt vesentlig er statsstipendiat Erling Johan
sens verk, så var Marstrander en av initiativtakerne. 

I egenskap av bestyrer av Oldsaksamlingen var han den naturlige etterfølger av 
A.W. Brøgger og Bjørn Hougen som generalsekretær i Norsk Arkeologisk Selskap. 
Dette vervet innehadde han i 10 år, fra 1971 til1981, og var i denne tiden også med i 
redaksjonen av tidsskriftet Viking. 

Med sine store kunnskaper og sin evne til å levendegjøre fortiden for folk i sin 
alminnelighet, var han en dyktig leder av Selskapets faglige virke, og han var en 
inspirerende veileder på dets mange ekskursjoner i inn- og utland. 

Marstrander var den sjette bestyrer i Oldsaksamlingens 150 årige historie og han 
ble dens siste fast ansatte leder. I hans tjenestetid kom den store omlegging av 
Universitetets administrasjon med blant annet valg av instituttbestyrere. Den siste 
tiden fungerte han derfor som valgt leder. 

Med Sverre Marstrander er en rik forskergjerning avsluttet. Helt til det siste, og 
lenge etter at han ble rammet av alvorlig sykdom, var han levende opptatt av sitt fag, 
og syslet med bronsealderstudier i sitt «refugium» på Vikingskipshuset hvor han 
hadde sin arbeidsplass som professor emeritus. 

Marstrander var medlem av Det Norske Videnskapsakademi og ridder av St. 
Olavs Orden. 

Hans død var et tap for det arkeologiske miljø og den etterlater et stort savn blant 
venner og kolleger. 

Sverre Marstrander var en kunnskapsrik, klok og ettertenksom person og et 
interessant menneske. 
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Harald Meltzer 

Arne I. Hoem 1911-1986 

Tidligere direktør ved Tyri Fabrikker A/S, Arne I. Hoem er avgått ved døden, 75 år 
gammel. Dermed er et usedvanlig rikt og virksomt liv bragt til ende. 

Hoem var født og oppvokst i Kristiansund, og Nordmøre ble hans første 
tumleplass, både i forretningsverdenen og på de mange områder som ellers fanget 
hans interesse. Når det gjaldt idretten, samlet han seg om fjellklatring og ble medlem 
av Norsk Tindeklub. I tre perioder var han formann her og var av dem som tilhørte 
«verticaloidernes faatallige orden» som er et av Peter Wessel Zapffes mange festlige 
uttrykk om fjellklatrere. 

Det var i sin formannstid fra 1962 til1966 i Tindeklubben at han tok initiativ til å få 
fredet Innerdalen til nasjonalpark- kalt Nordmøres perle- og det vakreste dalføre i 
Norge syd for Polarsirkelen. Arne I. Hoemhadde en sterk kjærlighet til norsk natur, 
fjellene i særdeleshet, det er ikke få meter fjellvegg han har erobret i sin tid. Det er 
karakteristisk for ham at han valgte å tilbringe sin 50-årsdag på toppen av 
Innderdalstårnet. 

I perioden 1949-52 var han formann i Reiselivsforeningen for Kristiansund og 
Nordmøre, og helt siden 1945 og til sin død i 1986 var han redaktør for Kristiansund 
og Nordmøre Turistforenings årbok. 

Hans kjærlighet til bøker var stor. Allerede i gymnastiden begynte han å samle 
bøker og lagde kartotek over sin samling. Dette førte ham som voksen inn i 
Bibliofilklubben, hvor han var formann i to perioder. Overalt hvor han kom med, 
falt det naturlig at han med sine store administrative evner og kunnskapsnivå på en 
eller annen måte gled inn i ledelsen. Han var bl.a. formann for Norske Fortidsmin
nesmerkers Bevaring avd. Buskerud i perioden 1971-1975, og i mange år formann i 
Drammen Museums styre og styreformann for Gulskogens Stiftelse. Han var også 
engasjert i Det norske geografiske selskap hvor han i en periode var viseformann. I 
Norsk arkeologisk Selskap var han styremedlem fra 1971 og preses fra 1977 til1981. 
Dette og mer til, gir en sterk antydning av bredden i hans interesseområder. 

Ved siden av idretten ble det mer og mer de humanistiske fag som opptok ham. 
Han dyrket i høy grad historie, især lokal- og slektshistorie, ikke minst knyttet til 
Nordmøre og Kristiansund, og, etter at han i 1952 var blitt ansatt ved Tyri Fabrikker, 
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Drammen og omliggende distrikter. Men særlig kom det gamle trykte kartmateriale 
fra Europa, Norden og Norge til å fange ham, og gjennom nitide studier ble han en 
spesialist av de store. 

Kartene, for ikke å snakke om kartbøkenes tittelsider, er små kunstverker som 
talte til Arne Hoems estetiske sans. Han elsket gamle stikk, prospekter og kart som 
dekket veggene i hans hjem. Også hans samling av den danske maleren J.F. 
Willumsens grafikk rager høyt. 

Særlig etter at Hoem ble pensjonist har artikler og større publikasjoner flytt lett 
fra hans penn. 

Han skrev artikler i bl.a. Norsk Sjøfartsmuseums årbøker, i Drammen Museums 
årbøker, i pressen og i en rekke årbøker for lokale historielag. 

Hans første større publikasjon var «Bibliotheca Kristiansundensis» som kom i 
1974, en bibliografi over alt som er trykt og/eller utgitt i Kristiansund i forrige 
århundre til og med år 1900. Denne laget han først og fremst for sin egen samlings 
skyld. Samlingen ble gitt til Kristiansund Folkebibliotek. Den gamle prospektkuns
ten fra Nordmøre og fra Drammen har han publisert i to selvstendige bøker. Boken 
«Kristiansund og Nordmøre i gamle dager» kom i 1977. Her har Arne I. Hoem 
forsøkt å samle alle bilder fra Kristiansund og Nordmøre som har stått i utenlandske 
reiseskildringer og i norske tidsskrifter og årbøker til og med år 1900. Selve 
grunnlaget for boken var hans samling av eldre bilder fra byen og gamle kart fra 
distriktet. Denne samlingen ble i 1969 gitt til Kristiansund kommune og henger nå i 
Nordmøre Museum. 

«Drammen og omland i gamle dager» kom i 1980 og omfatter i tekst og 
illustrasjoner tidsrommet fra Christian VI's besøk i 1733 til året 1897. Det er et 
imponerende samlearbeide som ligger bak utgivelsen av denne boken. Den omfatter 
ikke bare topografiske skildringer fra Drammen og aller nærmeste omegn, men også 
Eiker- og Modumbygdene, foruten Hurum, Lier, Røyken, Sande og Svelvik. 

Foruten det nevnte om prospektsamlingene, har han i 1982 utgitt en interessant og 
solid gjennomarbeidet bok om «Skipsbyggingens historie for Kristiansund og 
Nordmøre». I 50-årsjubileumsskriftet for Norges Sjøkartverk har han skrevet 
avhandlinger om «Utviklingen av sjøkartene over Norskekysten til 1814», om 
«Losvesenet» og om «Norske fyr bygget før 1814». Endelig maktet han å få ferdig til 
jul 1986 det praktfulle verket «Norge på gamle kart», som så dagens lys kort før 
døden innhentet ham. 

Boken er en milepæl i norsk karthistorie. Det er inspirerende å observere hvordan 
en samlerinteresse utvikler en nysgjerrighet og en kunnskapstrang som resulterer i 
en så grundig og praktfull bok om emnet. Dette er første gang vi får en fyldig 
presentasjon av historisk kartografi på norsk. Norge er det siste nordiske landet som 
får en slik bok. 

Boken er rikt illustrert med vakre gamle kart. Med sine snirklete cartoucher og 
sine allegoriske skikkelser er kartene og tittelsidene små kunstverk med spennende 
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detaljer å fordype seg i. Det er utrolig hva kartkunstnerne visste om norskekysten på 
1500-tallet. 

De siste årene av sitt liv var Arne I. Hoem alvorlig syk. Han kjempet innbitt det 
siste året han levde med å holde sykdommen i sjakk- «kartboken skal bli ferdig før 
jeg gir meg» var hans utsagn. Her seiret hans sterke vilje over materien. 

Dermed er et langt, innholdsrikt og positivt liv avsluttet, og vi sitter igjen med 
minnet om et rikt begavet mennekse, som maktet å realisere seg selv gjennom sitt 
arbeid og de verker han har etterlatt til oss. 

Vi lyser fred over Arne I. Hoems minne. 
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Erling l o hans en 

Danmark dejligst- ? 
Læreår med danske arkeologer 

«Danmark dejligst-?». Hvem i all verden våger å sette spørsmålstegn ved Danmarks 
deilighet? Underlig nok Johan Borgen, som kanskje elsket landet mer enn noen 
annen. Han brukte endog uttrykket som tittel på en bok han ga ut i Danmark i 1959. 
Det glade venneskriftet som Erling Nielsen - danskhetens brave forkjemper ved 
universitetet i Oslo- fikk ikledd dansk drakt. For det skal man ha når man vandrer 
på danske stier og lytter til Saxo. 

Men oppe i all Borgens hyldest finner vi altså et spørsmålstegn som liksom tar 
kraften fra ordene. Jeg tror imidlertid at Borgen har plassert det med velberådd hu, 
for se- han setter først en tankestrek, ikke fordi han nøler eller selv tviler på svaret, 
men fordi han vil vi skal tenke igjennom spørsmålet selv. Er Danmark deiligst? Det 
beror jo på øynene som ser, hva man har opplevd, folk man har truffet og ikke minst 
hvilken livsgjerning man har. 

Arkeologen er i så henseende et lykkelig lottet menneske. Jeg for min del behøver 
i hvert fall ikke skjele til noe spørsmålstegn. Allerede hva jeg har opplevd som 
farende svenn, gjør at jeg villig godtar Turistrådets årvisse påstand om at «Danmark 
-det er dejligt». Ja, arkeologen i meg går så menn enda lenger, Danmark det er aller 
deiligst! 

Dette sier jeg i trygg forvissning om at jeg har rett til det. Dels på grunn av alt jeg 
har sett og lært på egenhånd, men enda mer med tanke på de mange, mange år jeg 
har samarbeidet med danske kolleger i Jylland, på «Øerne» og Bornholm. 

Mitt første møte med dansk arkeologi skjedde av alle steder nede i ruffen på en 
ålekvase som lå hjemme ved Kråkerøy nær Fredrikstad. En kvase fra Vejle i Jylland. 
Jeg var bare 10-12 år gammel, men jeg husker ennå dagen og timen- en sommer
kveld sist på 1920-tallet. Og ikke bare stunden, jeg fornemmer fremdeles lukten av 
klamme sjøklær, åleslo og motorolje, men best av alt det forgjettede Øyeblikk da 
jaktedrengen løftet på køyetøyet og viste meg skatten han lokket meg med: Sophus 
Miiller's «Vor Oldtid». Kan man vel glemme et slikt minne. Nei aldri. 

Jeg vet ikke hva som gjorde sterkest inntrykk på meg, boken med alle sine 
forlokkende tegninger, eller den unge eiermannens stolthet over Danmarks gloriøse 
fortid. Han satte boken i spenn mellom hendene og slapp innholdet løs med tommel
fingeren. Side etter side blafret forbi mine undrende øyne, tusenår på tusenår med 
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flint og bronser, rav og kostelige smykker. Akk - hvilke herligheter som fantes i 
gamle Danmark! 

Jeg har senere møtt den samme oldtidsglede om og om igjen blant dansker. Ikke 
noe annet sted har jeg truffet så mange mennesker som dyrker arkeologien og 
arkeologens edle kunster. De sier selv at de er amatører, og la gå med det, men ingen 
kan bruke sin kost og spade bedre. Det ligger i den danske hånd. 

Hadde noen fortalt meg historien om jaktedrengen, ville jeg sagt: «Det må ha vært 
en danske!» For det vet jeg- ingen andre jaktedrenger stikker til sjøs med historien 
om hjemlandets oldtid gjemt i køyen. Det ligger i det danske sinn. 

Bakgrunnen for denne hendelsen er så dansk som den kan være, og den har også et 
islett av jysk arkeologi til tross for at det er tale om vår egen tid. Saken er at jeg er 
oppvokst med danske ålekvaser. De kom - og kommer fremdeles - hver vår for å 
hente levende ål ved Fredrikstad og seile den hjem til Vejle og Kolding. Vi smågut
ter fikk komme ombord så ofte vi ville og ble gjerne godvenner med de unge 
jaktedrengene. De lærte oss danske ord så langt vår tunge formådde å følge med, de 
sang fremmede viser og lærte oss ukjente leker. Viser, ord og leker som fanget 
guttesinnene og som stadig lever i oss. Spør om vi husker «Drengen med den store 
næse!». Den slags vers finner jo alltid sine glade sangere. Og slik gikk det også med 
de småting vi fikk i hånden. De ble båret hjem og gjemt eller plassert på en 
kommode i stuen. 

Og det er altså det jeg mener vi kan lære litt arkeologi av. Det tegner i hvert fall et 
godt bilde av hvordan jyske kulturinnslag kan krysse Skagerak, for dette er jo en 
seilas som har eldgamle tradisjoner. Allerede i oldtiden f6r jydesnekkene nordover 
som ålekvasene i våre dager og losset sitt timelige og åndelige gods ved Oslofjorden. 
«Diffusjon» kaller man den slags påvirkning nå for tiden. Det får så være, vi forstår 
saktens hva de nye ordene betyr, men billedskapende er de sannelig ikke, og det gjør 
arkeologien straks litt fattigere. 

Jaktedrengen og jeg hadde imidlertid ingen vanskeligheter med å forstå hver
andre. Han fornemmet raskt mitt ungdommelige svermeri for historie, og jeg- ja, 
jeg betraktet ham som jaktedreng helt til det store øyeblikk da han dro «Vor Oldtid» 
frem fra sine gjemmer. «Se her,» sa han, «Så skal jeg lige vise dig noget du aldrig har 
set». Da var han ikke dreng lenger, men vokste i mine øyne til en lærd arkeolog, 
nesten like lærd som selve Sophus Muller. Jeg stavet navnet, den fremmede, rare u
en med prikker ga det liksom en ekstra verdighet. Tenk om jeg kunne komme til 
Danmark og treffe ham og se alt han skrev om. Men Danmark lå langt, langt ute i 
verden, et fjernt lykkeland fullt av hemmelige skatter som bare Sophus Muller 
kjente. 

Å du ungdommelige enfold, du salige drømmeverden som ingen får beholde. 
Årene ruller over den og reduserer dimensjonene, men noe godt er det med det, for 
det viste seg at Danmark ikke lå så langt borte likevel. For dagen kom da øyet fikk 
skue det herlige land. Skattene var imidlertid vanskeligere å finne enn jeg hadde 
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Fig. l. Det å komme til Danmark og lære dansk utgravningsteknikk, var en god skole å gå for 
en norsk nybegynner i faget. Man var ikke svenn før man kunne grave, måle og tegne som dem. 
Her er et dansk «hold» fra 1940-årene i ferd med å undersøke en liten gravhaug fra jernalderen. 
Foto forfatteren. 

trodd, og det fantes heller ingen Sophus Muller å spørre til råds. Men innsikten var 
ikke gått tapt, Danmark hadde fostret nye arkeologer som kunne grave rett og riktig. 
Det skulle den unge mann snart erfare. 

Den første- om jeg så må si den første levende danske arkeolog jeg lærte å kjenne, 
er sannelig verd den heder jeg kan gi ham. En yngling med livlige øyne, raske 
bevegelser og med en dyp stemme som ga hans arkeologiske ord en tung, overbevis
ende kraft. Poul Kjærum. Som sagt ung av år og ennå bare student i faget, men å 
grave og tegne det kunne han «ved satan alt for godt», som det heter i den nyssnevnte 
drengevisen. Ikke for godt i egne øyne, men for godt for oss norske nordmenn. Jeg 
trodde jeg kunne grave og bruke tegneblyanten jeg også, men når den gode Poul 
satte seg ved sine profiler, skrapte og pusset og plottet inn alskens finurlige fyllskifter 
og dertil forlangte fire mål på hver sten og jordflekk, ja, da skjønte jeg fort at hva jeg 
hadde lært meg selv, ikke stod for 1940-årenes danske gravekunst. 

Det var imidlertid sten nok å øve seg på der vi befant oss. Vi satt høyt oppe i den 
norske lyngheien og grov oss ned i fjellgården «Sostelid» som var blitt forlatt en gang 
i folkevandringstiden. Det var Anders Hagen, Aslak Liestøl, Arne Skjølsvold og 
noen norske ynglinger til- samt altså Kjærum. Hit kom også dansken Troels-Smith 
fra Nationalmuseet som skulle hjelpe oss med å tolke mosens, eller som det heter på 
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Fig. 2. Danske arkeologer i arbeide på jernaldergravfeltet ved Hunn i Østfold i 1950. Dette er 
«lydehøj» blottlagt for jordkappen, bare profilen står igjen. Den norske studentflokken og 
andre unge arkeologvenner som var med dem, lærte her kunsten å totalgrave fornminnene. Det 
var en nyttig kunnskap å ta med seg for enfeltarkeolog.- Foto Univ. Oldsaksamling. 

norsk, my ras hemmeligheter. Takket være Poul var jeg vel forberedt på det som da 
skjedde: Nye profiler med snesevis av troelske tændstikmarkeringer. Når jeg tenker 
meg om burde jeg kanskje si hundrevis eller tusenvis, men det er muligens en mild 
overdrivelse- skjønt sikker er jeg sannelig ikke! 

Hva skulle vel en stakkars norsk læregutt stille opp imot all denne danske finger
ferdighet, all denne visdom langsmed profilene? Gi opp, nei aldri! Det var bedre å 
lytte og lære og siden øve seg selv. For profilen, Profilen var viktig, den var nesten et 
guddommelig element i arkeologien ifølge mine danske venner. Profilen var arkeo
logens rette ledetråd, hans orakel og sannsiger. Og intet ondt ord om det. Tvertimot. 
Den danske akkuratesse var det jeg behøvde for selv å kunne gå et skritt videre. 

Neste gang jeg traff danske profilarkeologer, var jeg derfor bedre rustet. Det var 
på Vallhagar på Gotland der nordiske arkeologvenner lærte hverandre kunsten å 
bruke spade og gravskje. Apropos gravskje når vi hjemme i Norge snakket om 
gravskjeer, tenkte vi på det rettskaftede, skjelignende redskapet man i sin tid tok i 
bruk på Ertebøllemøddingen, visstnok fordi man trodde skjeformen var velegnet til 
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å grave skjell med. Selv syntes jeg imidlertid den ikke var brukbar til noe. Den var 
rund i kanten og helt uskikket til planskraping. Men rett skal være rett: Danskene 
satte også den vesle murskjeen i våre hender. Den ga straks arkeologhånden bedre 
herredømme over kultur lagene i jordsmonnet. Ertebølleskjeen forsvant dermed fra 
gravekassen og murskjeen tok dens plass, men navnet gravskje levde videre. Red
skap kommer og går, navn og begreper består. På sitt vis et lite arkeologisk tanke
kors det også. 

Men tilbake til Vallhagar. Der traff jeg den dyktige amatørarkeologen Oluf 
Olsen, og den unge Povl Simonsen som i dag er professor i Tromsø. Her ble jeg også 
kjent med den elskelige Ole Klindt-Jensen som jeg skulle dele mange lykkelige 
sommerdager med på Gamle borg og «Sorte Muld» på Bornholm. Der var det nesten 
som å være hjemme, omgitt som jeg var av skikkelige granitt berg, dype sprekkedaler 
og stenfulle jordbakker. 

Det var lett å være norsk arkeolog på Bornholm, og læregutten trodde han var blitt 
svenn. Han visste ikke at han snart skulle stå over for nye danske utfordringer- og 
det var endog på hjemlig grunn. Jeg tenker på det store jernaldergravfeltet på Hunn 
utenfor Fredrikstad, hvor nordiske arkeologer påny gikk sammen om en stor felles 
utgravning. 

Hit kom P.V. Glob med en flokk jyder og slo opp sine siktestikker på «JydehØj», 
som han sa. I kameratkretsen het han bare P V og var fornøyd med det. 

P V ble meg en kjær venn. Før han dro, inviterte han 3-4 av oss nordmenn til å være 
med ham å «skovle» en jysk stenalderboplass. Og hvem kunne vel si nei til et 
forlokkende samvær med P V? Ingen og derfor sto vi plutselig en kveld utenfor 
Gylling kro og tittet inn gjennom vinduet. Og riktig nok, der satt han sammen med 
sine studenter. P V fortalte øyensynlig en eller annen «globsk» historie, for det var 
latter og skjemt rundt bordet. 

Da vår ankomst var behørig feiret, og vi selv plassert i krostuen, sa den yngste av 
oss at han gjerne skulle ha sett noe dansk stenalderkeramikk, «megalittskår», føyet 
han til. P V skjønte i hvert fall hva han mente. «Du skal sandelig få se, vi drager lige 
ud til Sine». Alle i bil og ut til bemeldte Sine så fort vi kunne. Og der kom 
keramikken frem! Krukker og skjerver trillet ut av esker og andre gjemmer. Hadde 
hun mer enda? Ja visst- «Se bare her». Akk- alene den store haugen med keramikk
brott var nok til å ta motet fra en norsk arkeolog, men verre ble det da våre danske 
venner begynte å diskutere skårprofiler og ornamentale stil elementer. De visste alt 
og kunne fortelle hvor hver skjerv hørte hjemme. Det ene stykket her, det andre 
der. Danskene hadde arkeologiske skuffer for allehånde «kulturer» og aldre. Lære
gutten tenkte- dette kommer jeg aldri til å mestre. 

Denne kvelden står fast i mitt minne. Jeg har aldri klart- som jeg trodde- å finne 
alle skuffene. Man må være dansk for å kunne det. Men samværet på boplassen til 
PV, ga meg iallfall nøkkelen til denne fremtredende siden ved dansk arkeologi. Jeg 
tenker på den danske glede ved å klassifisere og lage tabeller, stille begrepene opp på 
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geledd og forsvare dem med romertall og store bokstaver. Men intet ondt ord om 
dette heller. De danske tabeller har vært meg en god nødhavn både titt og ofte. 

Her ved Gylling lærte jeg dessuten en annen ferdighet: kunsten å planskovle 
boplassbakker for å se hva de gjemmer av menneskeverk. P V sa vi hadde med oss 
«Jyllands bedste skovler», og det var sikkert riktig. Han brukte sin skovl som en 
ostehøvel og skyflet sentimetertynne lag av boplassgrunnen. Skovlen avslørte stol
pehull, veggriller og andre spor nesten som i en fotografisk prosess. Det var en stor 
opplevelse, det viste meg at det horisontale bildet er like viktig som profilsnittet, noe 
jeg alltid har husket siden. 

Et annet innslag som forbauset meg storlig, var all flinten som lå i bakken. Vi 
samlet den i trillebårlass, jeg syntes liksom jeg fråtset i flint. Hjemme hadde hver bit 
sin egen mening, her skulle det mer til før noen stoppet opp og så på flinten. Men så 
en dag da det dukket opp noen fliser av norsk gråsten som jeg selv knapt verdiget et 
blikk, ble det liv i mine danske venner, for som jeg før har sagt- alt beror på øynene 

Fig. 3. Den danske arkeologen professor P. V. Glob- eller PV som han het i kameratflokken
var en inspirerende venn og kollega. Han gikk foran med råd og dåd og hadde alltid tid til å lytte 
til en uerfaren læregutt. Og ingen kunne svare som han. Det var kraft og kunstnerisk spenning i 
Globs arkeologi. Her er det artikkelforfatteren som spør mesteren til råds. - Foto Anders 
Hagen. 
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som ser. Det gjelder min santen også oss arkeologer imellom. 
Da jeg dro fra Gylling var læretiden over. Jeg mente i hvert fall selv at nå- nå var 

jeg endelig svenn. Det var noen gode år danske arkeologer ga meg. Jeg er dem stor 
takk skyldig. 

«Danmarkdejligst-?». Ja! 

Summary 

My Danish Apprenticeship 

Danish archaeology has always impressed me. Already as a young boy, I received 
surprizing proof of the widespread interest for archaeology in Denmark. This took 
place on board a Danish fishing boat which had docked at my hometown, Fredrik
stad, on the Oslo Fjord. Here, the deck-boy showed me a copy of Sophus Miiller's 
'O ur Ancient Past' (Vor Oldtid), which gave me my first overwhelming glimpse of 
Denmark's wealth of flint, bronze, am ber and other ancient artifacts. Only a Danish 
deck-boy could have provided such an experience! 

I have encountered this love of archaeology and of archaeology's noble profession 
time and time again in Denmark. I believe that the Danish archaeologist is more 
esteemed in his own country than any other archaeologist in the world. As so many 
other Scandinavian archaeologists, I served a time of apprenticeship in Denmark. 
There, I learned the art of exact measurement, not only vertical sections, but just as 
important, horizontal perspectives. I've dug together with Danish friends in Jutland 
in the west, to Bornholm in the east, on Stone-, Bronze- and Iron Age sites, and have 
even tried to master the Danish trowel! The years spent i Denmark in my youth were 
invaluable and I owe Danish archaeologists my deepest thanks. The y taught me to be 
a good apprentice. A Danish master is too high an asperation. 
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Jochen Komber 

arkeologiske grunnsynet til 
Anton Wilhelm Brøgger og Håkon Shetelig 
Karakteristikk med utgangspunkt i bøkene «Det norske folk i old
tiden» (1925) og «Norges forhistorie» (1925) 

Anton Wilhelm Brøgger og Håkon Shetelig, de to store navn i begynnelsen av dette 
århundre, har preget utviklingen av norsk arkeologisk forskning i betydelig grad. 
Begge har skrevet et oversiktsverk over norsk forhistorie og begge bøkene ble utgitt 
til samme tid i 1925. 

Det arkeologiske grunnsynet er et begrep som jeg i denne sammenheng vil 
likestille med målsetting og innhold i norsk arkeologisk forskning. På hvilken måte 
kommer dette grunnsynet til uttrykk i disse to verkene? 

Anton Wilhelm Brøgger ble født i Stockholm den 11. oktober 1884. I 1903 19 år 
gammel- ble han student ved Universitetet i Oslo og allerede to år senere publiserte 
han en avhandling om «Øxer af Nøstvettypen». Denne studie markerer innlednin
gen til en rekke ungdomsarbeider om steinalderen. 

Under studietiden skaffet Brøgger seg blant annet inngående kunnskaper i gam
melnorsk, noe som skulle være av vesentlig betydning for hans vitenskapelige 
produksjon i senere år. 

I 1904 under utgravingen av Osebergfunnet, traff Brøgger på Håkon Shetelig, og 
et år senere deltok Brøgger i Sheteligs utgravinger av steinalderboplassene på 
Bømlo. Denne sommeren på Bømlo dannet grunnlaget for et betydningsfylt venn
skap mellom disse to forskerne. I 1906 vikarierte Brøgger noen uker for Shetelig ved 
Bergens Museums Oldsamling. 

Et avgjørende år i Brøggers karriere var 1909, da han tok den filosofiske doktor
graden på en avhandling med tittel «Den arktiske stenalder i Norge». Fra 1909 til1913 
var Brøgger ansatt som konservator og leder av Stavanger Museums kulturhistoriske 
avdeling. I 1913 ble han underbestyrer ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo, og 
to år senere etter Gabriel Gustafsons død, utnevnt til professor i arkeologi og 
bestyrer av Oldsaksamlingen. Brøgger ble i Oslo til han tok avskjed etter eget ønske 
ved utgangen av året 1949. Han døde i Oslo den 29. august 1951. 

Brøggers arkeologiske grunnsyn er resultat av hans indre og ytre utvikling, hans 
vekslende interesseområder og hans ulike verv og yrkeskarriere. Brøggers bilde av 
arkeologiens innhold og målsetting kan derfor ikke sees isolert fra hans egen 
livshistorie og må betraktes innvevd i den. 

I sin minnetale over Anton Wilhelm Brøgger framfører Bjørn Hougen (1952:95) 
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Fig. l. Professor Anton Wilhelm Brøgger fotografert 1935. 
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at arkeologiens treperiodesystem kunne- om enn med noen modifikasjoner og en 
annen terminologi brukes til å karakterisere ulike faser i Brøggers vitenskapelige 
produksjon. Den første fasen omfatter ungdomsårene da Brøgger framstår som 
geologisk-typologisk arkeolog. I disse tidlige årene finner vi steinalderforskeren 
Brøgger. Fokuseringen på vår eldste historie er nok i første rekke følge av hans nære 
tilknytning til og samarbeid med sin far, geologen og professoren Wilhelm Christof
fer Brøgger. 

I forbindelse med materialinnsamlingen til sine vitenskapelige avhandlinger gjen
nomførte Wilhelm Christoffer Brøgger utstrakte reiser i landet, og sønnen Anton 
Wilhelm fulgte som hans nære medarbeider. Disse reisene i ungdomsårene satte sine 
preg på Brøggers utvikling og skaffet ham en særskilt fortrolighet med Norge og 
landets skiftende karakter og livsforhold. Sigurd Grieg (1952:IX) understreket 
betydningen denne tiden hadde for Brøgger med følgende ord: 

«Reisene i ungdomsårene sammen med faren nedla i hans unge sinn en dyp 
kjærlighet ti/land og folk og en inderlig samfølelse med de mennesker som på land 
og sjø hadde bygd dette land og skapt den kultur som danner grunnlaget for vårt 
liv.» 

Allerede under studietiden utfoldet Brøgger en forbausende stor produksjon om 
ulike emner fra steinalderen. Hans vitenskapelige høydepunkt som steinalderfors
ker ble markert av den nevnte store avhandlingen om «Den arktiske stenalderen i 
Norge». Dette verket ble både av Brøgger selv og andre betraktet som det mest 
betydningsfulle av hans steinalderstudier. Denne avhandlingen ble betraktet som 
banebrytende og har vært grunnleggende for den moderne steinalderforskningen i 
Norge. 

I ungdomsfasen var Brøgger i første rekke interessert i typologi. Men allerede i 
denne tiden tangerte han etnologiske spørsmål i sine avhandlinger, noe som skulle 
bli så avgjørende for hans senere virksomhet. 

Den andre viktige fasen i Brøggers vitenskapelige produksjon er sterkt knyttet til 
hans verv som bestyrer av Oldsaksamlingen. Bjørn Hougen karakteriserer ham i 
denne fasen som den historisk pregete arkeolog. 

Da Brøgger overtok vervet etter Gustafson lå Osebergfunnet ennå upublisert. 
Det var Osebergfunnet som markerte opptakten til Brøggers annen periode hvor 
tyngden i hans forfatterskap flyttes fra steinalderen over til vikingetidens arkeologi 
og historie. Ved siden av Osebergfunnet stod gravfeltet på Borre sentralt i Brøggers 
forskerinteresse. Han utga en studie om «Borrefunnet og Vestfoldkongens graver» i 
1916, som også var innhold av hans tiltredelsesforelesning, og det var Brøgger som 
stod bak ideen og planen om å få opprettet en nasjonalpark på Borre. 

Brøggers hengivenhet til Norges historie som hadde sine røtter allerede i studieti
den, kommer klart til syne i denne lille avhandlingen om Borrefundet. Sigurd Grieg 
(1952: VI) framhever i sitt minneskrift: 
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«Ta boken ned av hyllen og De vil se at Brøgger arbeidet på grenseområdet mellom 
arkeologi og historie og at han med like stor dyktighet tumler med oldsaker, 
minnesmerker og litterære kilder.» 

Det er denne kombinasjonen mellom arkeologiske og litterære kilder som danner en 
av grunnpilarene i utviklingen av Brøggers arkeologiske grunnsyn. Dette preger 
også innholdet i hans følgende arbeider, hvor det skal nevnes «Y nglingeætten og 
Vestfoldkongens graver» og «Rolvsøyætten», begge fra 1922. 

En annen viktig milepæl i Brøggers forfatterskap foreligger i verket «Ertog og 
øre» fra 1921 om den gamle norske vekt. Brøgger påviser i denne avhandlingen 
hvordan de nordiske vektsystemene i romertid og folkevandringstid reflekterer de 
skiftende mynt- og vektsystemene i romersk keisertid. «Ertog og øre» kan betraktes 
som Brøggers siste verk, basert på et nøyaktig detaljstudium av det arkeologiske 
kildematerialet. 

I 1925 kom Brøggers oversiktsverk over norsk forhistorie med tittelen «Det 
norske folk i oldtiden». Dette verket er bunnforskjellig fra «Ertog og øre», både i stil 
og innhold. Bjørn Hougen (1952:96) mener at vi allikevel kan skimte en sammen
heng og at bruddet dermed kun er tilsynelatende: 

«De dype europeiske perspektivene Brøgger hadde rullet opp i Ertog og øre, hadde 
vitenskapelig sett fØrt til en frigjørelsesprosess som i Det norske folk i oldtiden delvis 
ga seg noe utemmede utslag.» 

Utgivelsen av dette verket avlet en rekke kritiske kommentarer i forskermiljøet. 
Noen omtalte boken som omstridt, andre som forkjetret. Brøgger ble blant annet 
hardt angrepet for å ville avskaffe bronsealderen i Norge. 

I sin minnetale over Brøgger bemerker Hougen (1952:96) at: 

«Boken er full av overdrivelser og urimeligheter som lenge bidro til å skygge for alt 
det positive og riktige den ga.» 

Virkningen av Brøggers verk «Det norske folk i oldtiden», framveksten av det 
Hougen kaller det positive og det riktige, gjorde seg for alvor gjeldende først fra 
midten av 30-årene. Dette skyldes i stor grad utgivelsen av «Sigd, ljå og snidill» om 
det norske jordbrukets opphav, som Brøgger publiserte i 1933. Som Det norske folk 
i oldtiden, er også dette arbeidet en samling forelesninger holdt i Instituttet for 
Sammenlignende Kulturforskning. Begge avhandlinger var ment som fundament til 
et større arbeid Brøgger ikke fikk fullført. 

«Sigd, ljå og snidill» spenner ikke så vidt som «Det norske folk i oldtiden», men 
framstillingen er bedre dokumentert. Hougen (1952:97) påpeker at disse to arbei
dene bør betraktes som en enhet, og det er i disse to verkene Brøgger delvis har 
omskapt norsk arkeologisk forskning. 

Brøgger ville på en radikal måte gjøre arkeologien til levende historie. For å 
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oppnå dette målet trakk han ikke bare inn etnologiske modeller, men satte dem opp 
som en rettesnor, et prinsipp. Dermed var Brøgger langt forut for sin tid, siden det 
først var med oppblomstringen av «The New Archaeology» at slike tilfang for alvor 
fikk innpass i den arkeologiske litteraturen. Historien er for Brøgger det uforander
lige opphav til forskning om alt som er hendt. Han gir uttrykk for dette synet i 
følgende sitat (Brøgger 1925:18): 

«Den viktigste av alle veier til å forstå naget av vår oldtidskultur er den å kjenne de 
store og bærende drag i den historiske tidens kultur i Norge, fremfor alt det 
erhvervsliv som ble levet i vårt land helt til den store omforming i det 19. århundre.» 

Under henvisning til de store drag av konservatisme som karakteriserer norsk 
arbeidsliv i historisk tid, mener Brøgger at hvert eneste av hovedelementene i vår 
gamle bondekultur kan føres tilbake til de eldste tider av landets bebyggelse: 

«Den gamle stenalderskultur befinner sig i et naturmiljØ, som ikke gir anledning til å 
anta nogen virkelig radikal forandring fra det Norge vi nu kjenner» (s. 23). 

For erhvervslivets vedkommende er det dermed for Brøgger ikke noe brudd mellom 
forhistorisk og historisk tid. 

Erhvervslivet på sin side er avhengig av naturgrunnlaget i de ulike økologiske 
sonene her i landet. Hvordan levde menneskene, hvordan tilpasset de seg i de 
forskjellige landsdelene, og hvordan utnyttet de ressursene naturen stilte til disposi
sjon? Livet på kysten og ved sjøen, i skogen og på fjellet, på åkrene, setrene og 
beitearealene er for Brøgger grunnleggende for enhver utforskning av vår forhisto
rie og preger oppbygningen av hans bok: 

«Kunnskapen om Norges oldtid må bygges opp på de muligheter vårt land ga, helt 
fra den første tiden det kom folk hit» (s. 18). 

Brøgger ønsket å studere Norges oldtids kultur med utgangspunkt i landet selv og 
dets særlige betingelser. Hovedkilden, det arkeologiske materialet, redskapskultu
ren, må følgelig søkes ordnet og forklart ut fra dens forhold til det gamle erhvers
livet. 

Brøggers hovedmål i verket er å skildre menneskenes historie her i landet, flette 
sammen arkeologiske kilder med levende liv, finne menneskene bak oldfunnene. Å 
få et glimt av arbeidslivets utvikling i det lange løp er for Brøgger en uhyre viktig 
faktor i arkeologisk forskning. 

Bruddet med den tradisjonelle oppfatningen om målsettingen i arkeologisk forsk
ning, framtrer i det faktumet at Brøgger tydelig fjerner seg fra alt som heter 
kronologi og typologi. Avsnittet om «Oldtidens inndeling» framtrer nærmest som et 
nødvendig onde i dette verket. Påhengt som siste kapittel får man inntrykk av at 
periodeinndelingen er løsrevet fra helhetsbildet som denne boken ellers etterlater. 

Brøgger gir imidlertid ikke uttrykk for at han vil forkaste periode- og faseinndelin-
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gen generelt, men framholder at den er hentet fra dansk og svensk forskning, og har 
få røtter i norsk arkeologisk materiale. For å sitere Brøgger selv: 

«Den stolte kronologiske bygning på typologiens grunnlag er et stort blendverk, 
som står i fare for å føre forskningen vill, fordi den er bygget på en tankeføring om 
utviklingens lov som ikke har rot i de skiftende livsforhold i de meget forskjellige 
deler av Norden» (s. 14). 

Og han føyer til at: 

«Like så lite som inndelingen av perioder og tidsbestemme/ser er historiens mål, 
likeså lite er de arkeologiens» (s. 14). 

På bakgrunn av Brøggers ambisjon om å skrive arbeidslivets kulturhistorie, får vi 
også en forståelse for hans oppfatning om at bronsealderen har fått svært lite 
gjennomslag i Norge. Bronsene i Norge er preget av en klar nominell verdi. Varene 
er som regel statussymboler uten direkte sammenheng med selve erhvervslivet. 
Ifølge Brøgger fortsetter steinalderen å leve videre på en rekke viktige områder av 
arbeidslivet gjennom hele bronsealderen. Bronsealderen har derfor for Brøgger 
(1927:176) <<noget av en skjønn unødvendighet ved sig», som han selv uttrykte det. 

«Bronsene representerer det fine, det rike, det er luksus og overdådighet. Det er 
datidens fremmede kunst, betalt med overskuddet av fangstkulturens store gevinster» 
(Brøgger 1925:104). 

Brøgger ville i dette verket bevisst fjerne seg fra beskrivelsene av blendverket de 
rikeste gravene avspeiler. Han ønsker å gi en skildring av det alminnelige folkets 
kulturhistorie. Dette målet understreker Brøgger allerede med valget av tittelen til 
sitt verk: «Det norske folk i oldtiden». 

For å avrunde Bjørn Hougens inndeling av Brøggers liv som forsker, skal jeg kort 
tangere den tredje og siste fasen, hvor Hougen karakteriserer Brøgger som arkeolo
gisk historiker. Denne fasen begynner i midten av 30-årene og det som preger 
Brøggers forskningsinteresse i denne tiden er litterære kilder, sett med arkeologiske 
øyne. Hovedverket fra denne siste fasen er den store boken om Vinlandsferdene fra 
1937. 

Håkon Shetelig ble født i Oslo den 25. juni 1877. Han studerte arkeologi under 
Oluf Rygh og ble senere elev av Oscar Montelius. I tillegg hadde han stor interesse 
av filologi og skaffet seg inngående kunnskaper blant annet i gammelnorsk og latin. 
Interessegrunnlaget var dermed til stede: Typologi og stilhistorie, runer og filologi, 
som Per Fett (1978:9) skrev i sitt hundreårsminneskrift om Håkon Shetelig. 

I 1901 flyttet Shetelig til Bergen og ble der resten av sine dager. Han overtok som 
bestyrer av den historisk-antikvariske avdelingen ved Bergens Museum etter Gab
riel Gustafson som ble professor i Oslo. I 1907- to år før Brøgger- tok Shetelig den 
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Fig. 2. Professor Haakon Shetelig. Foto O. Espevoll. 
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filosofiske doktorgraden på et arbeid om korsformete spenner, et Monteliusinspi
rert tema. 

I 1914 ble han professor i arkeologi i Bergen, og fra 1938 var han også direktør for 
Bergens Museum. Shetelig tok avskjed i 1942 og døde den 22. juli 1955. 

Mens det var enkelt å skille ut atskilte perioder med vekslende interesseområder 
hos Brøgger, er dette ikke så lett hos Håkon Shetelig. Hans produksjon er impone
rende fordi den spenner så vidt. Som Wencke Slomann (1955:VI) uttalte i sitt 
minneskrift over Shetelig: 

«Fra Larissa og Bømlo til Damsgård og Katalonia, fra Holberg og Baudelaire til 
Munthe og Vigeland, fra folkekunst på Vestlandet til Kinas bronsealder, og første 
bind av Det norske Folks Liv og Historie, alt synes han å ha maktet.» 

Shetelig var også veldig opptatt av kunst. Han skrev blant annet en avhandling om 
steinalderkunst i Norge som kom ut i 1921. I 1931 redigerte han bindet om kunst i 
samlingsverket Nordisk kultur. 

Dette interesseområdet ga i sin tur utslag på det vi kan kalle for hovedtema i 
Sheteligs virke, det stilhistoriske. Det stilhistoriske har som ovenfor nevnt, allerede 
vært ledetråd i hans doktoravhandling, men han føyde til et kunstsyn som gikk langt 
forbi sin læremester Montelius. 

Sheteligs neste store oppgave ble et arbeid om jernalderens gravfunn på Vestlan
det. Inspirasjonen til dette temaet gikk tilbake til hans andre læremester Oluf Rygh. 
Denne publikasjonen fra 1912 har fremdeles ikke mistet sin aktualitet. 

Det tredje viktige tema i Sheteligs virke, som Per Fett (1978:10) framhever, var 
utgravningene av steinalder boplassene på Bømlo. Stikkordet Bømlo ble hans første 
oppgave sommeren 1901 da han kom til Bergen, og på Bømlo kom han til å fortsette 
å grave med enkelte avbrudd helt fram til krigen i 1940. 

Han skrev en samlet oversikt over Norges steinalder med tittelen: «Primitive 
Tider i Norge» som kom i 1922 og ble lenge betraktet som standardverk. Til tross for 
Sheteligs innsats for stein- og bronsealderforskningen, var det jernalderen som 
framfor noen periode skulle bli den han ofret mest arbeid på. Jernalderen var den 
perioden Shetelig kunne bidra mest til med sine kulturhistoriske og filologiske 
kunnskaper, gammelnorsk og latin, runer og stedsnavn. 

Var Anton Wilhelm Brøgger inspirert av sin far, gjelder det ikke i mindre grad for 
Håkon Shetelig. Var det geologi for Brøgger, så var det båtforskning for Shetelig. 

Som sønn av en skipskaptein og reder fikk Shetelig tidlig et klart syn på norsk 
skipsfart og sjøvesen. Dette fikk sitt nedslag i banebrytende arbeider om jernalde
rens båtfunn, hvor Shetelig mestret å flette sammen det bygningstekniske med det 
kultur historiske. 

Sheteligs navn ville- som Wencke Slomann (1955:VIII) uttrykte det- for alltid 
være tilknyttet eventyret i norsk arkeologi, Osebergfunnet. Shetelig ble Gabriel 
Gustafsons nærmeste medarbeider under utgravingen av Oseberghaugen i 1904, og 
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han overtok den faglige ledelsen under Gustafsons hyppige fravær. 
Siden det var jernalderen som framfor noen annen periode stod i sentrum av 

Sheteligs forskerinteresse, kommer dette klart til syne i hans oversiktsverk over 
«Norges forhistorie». 

Når jeg her framhever at Shetelig legger særlig vekt på betydningen av jernalderen 
for Norges kulturutvikling, så betyr det imidlertid ikke at han undervurderer de 
tidligere periodene. Tvert imot vier Shetelig brede inngående avsnitt til både stein
og bronsealderen. 

Shetelig studerte blant annet latin, og han var særlig opptatt av kultur, kultur i 
betydning av kunst, åndsarbeid og intellektuell virksomhet. Det var i romertiden de 
nordiske land for første gang kom i det vi kan kalle for nærkontakt med et kulturelt 
høytstående folk i ovennevnte betydning. De klassiske kulturimpulsene som kom i 
som Shetelig selv uttrykte- store bølger over de skandinaviske land, er for ham av så 
stor betydning for den kulturhistoriske utviklingen, at han deler inn forhistorien i to 
hovedavsnitt, før og etter romertidens begynnelse. 

Det lange tidsavsnittet før romertiden betrakter han som ren forhistorie, mens 
hele det første årtusen av vår tidsregning fram til kristningen i Norden vil han 
gjerne- i tråd med fransk terminologi- kalle for protohistorie. For å sitere Shetelig 
selv: 

«Med utgangen av keltertiden avsluttes også et hovedavsnitt i vår oldtids kulturhisto
rie. Ser vi på sivilisasjonen som et samlet bilde, er det utvilsomt at vår jørromerske 
jernalder fremdeles er preget av de enkle usammensatte forhold som karakteriserer 
også kobberalderen, bronsealderen og den tidlige oldtids kultwformer i det hele. 

V år første jernalder er i så henseende, tross det nye metallet, dog nærmere forbundet 
med fortiden enn med ettertiden. Vi bør i vår forhistorie sette et dypere skille mellom 
den Jørromerske og den romerske perioden av jernalderen, enn ved selve jernalderens 
begynnelse» (Shetelig 1925:119-120). 

Romernes ekspansjon utgjorde ifølge Shetelig den mest avgjørende betydning for 
hele Nordeuropas og Skandinavias senere utvikling. Med romertiden begynner et 
tidsavsnitt ifølge Shetelig, som ikke lenger er forhistorie i samme forstand som de 
eldre periodene, siden de germanske folkene for første gang trekkes inn i- som han 
uttrykte det - verdenshistoriens synskrets (Shetelig 1925: 122). Framstillingen av 
kulturutviklingen i det første årtusen etter Kristus blir også 

«naget anderledes preget enn ved den rene forhistorie, da det stadig må tas hensyn til 
historiskeforhold» (s. 123). 

De historiske kildene som foreligger fra denne tiden er da også viktige støttepunkter 
for Shetelig i tolkningen av de rent arkeologiske kildene. 

Romertidens betydning som epokeskille ligger for Shetelig i at en ny tid bryter 
fram med ekspansjonen av en - som han sier - komplisert og nesten moderne 
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sivilisasjon inn i landområder preget av barbari. Romerrikets betydning som kultur
dannende faktor for de nordiske land, kommer klart til uttrykk i Sheteligs verk: 

«Denne gjennomførte assimilasjonen av romersk kultur som vi møter i denger
manske verden, er et fenomen av helt generell betydning for kulturforskningen, og 
kan til en viss grad sammenlignes med den moderne europeiske innflytelse på 
laverestående folkegrupper. Det skal også understrekes, at germanerne fra klassisk 
kultur opptok alt som de kunne bruke, men at dette ogsd hadde meget snevre 
grenser. De høyere funksjoner i et gammelt organisert samfunn som arkitektur eller 
ingeniØrkunst lå utenfor det barbarene kunne mestre eller anvende» (s. 132). 

Framhevelsen av romerrikets innflytelse på det nordiske området er kun et iøynefal
lende trekk hos Shetelig. Man får lett inntrykk av at han er preget av en ekstrem 
diffusjonistisk tankegang. Fremmede impulser og inspirasjonskilder helt fra steinal
deren av, overskygger det som kan være av hjemlig opphav. Shetelig påpeker 
allerede i innledningen: 

«Det er ingen tvil om at hele oldtiden igjennom skjer utviklingen ganske overveiende 
ved impulser fra syd mot nord» (s. 4). 

Han henviser til Fosnakulturens opphav i den franske Acheuleen, Maglemosekultu
rens skjelettrester som antropologisk identisk med Cro Magnon, bronsealderens 
bergkunsts slående likhet med egyptisk billedspråk og angelsaksernes innvandring 
og grunnleggelse av et folkevandringsrike i Vest-Norge. Bak dette skimter man lite 
som er norsk. Det norske, Norges bidrag til den kulturhistoriske utviklingen, som 
stod så sentralt hos Brøgger, trer i Sheteligs verk litt i bakgrunnen. Riktignok 
beskriver Shetelig det norske gjenstandsmaterialet, men symptomatisk for hans syn 
er kanskje følgende sitat: 

«Det fører for langt her å gjennomgå alle perioder av bronsealderen i Norge, og 
oldsakene fra hvert enkelt avsnitt kan jo studeres ganske anderledes fyldig på 
grunnlag av den store bronsealderen i Danmark» (s. 81). 

Generelt sett har Shetelig lett for å skifte ut «det norske» med «det nordiske», men 
han legger heller ikke skjul på det: 
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«Mens erhvervslivet til alle tider naturnødvendig har vært norsk, er nesten hver 
fremmede overfor skandinaverne som helhet. Ved historiske studier kan da heller 
ikke naget enkelt land i Norden isoleres fra de andre, det gjelder den politiske 
historie like fullt som det gjelder kulturhistorien og arkeologi. Vi skal i det følgende 
få rik anledning til å vise hvor nøye de eldre kulturperioder i Norge henger sammen 
med danske og svenske forhold, og hvorledes utviklingen i hvert av landene er 
gjensidig betinget» (s. 3). 



Shetelig trekker de store linjene. Inspirert av sin læremester Montelius som har -
med Sheteligs ord «påvist den organiske sammenheng i hele den gamle verdens 
sivilisasjon» (s. 3), setter han Norge og Norden inn i en felleseuropeisk sammen
heng. 

«Fra de eldste tider har Europa dannet et stort organisk folkesamfunn hvor utvik
lingen i store trekk har vært likeløpende. Det er samtidighet og et felles grunnlag for 
bronsealderen i Grækenland og Danmark, som for romersk jernalder i Norden og 
ved Middelhavet, og at det følgelig har vært et sameie i kultur mellom alle folkegrup
pene innen vår verdensdel» (s. 3-4). 

Den norske utviklingen blir dermed betraktet som en del av hele Europas kulturhis
torie. I Sheteligs framstilling blir denne organiske sammenhengen mellom Europas 
folk utpreget gjenstandsorientert. Selv om Shetelig ikke er typolog, så betrakter han 
-som han selv påpeker-

«den typologiske metoden som et av de viktigste hjelpemidler ved arkeologiske 
studier, og det er i seg selv fengslende å fØlge formenes lovmessige liv i alt menneske
lig arbeide» (s. 130). 

Denne uttalelsen som framhever formenes utvikling, formenes liv, står kanskje i 
sterkest kontrast til Brøggers målsetting som aksentuerer menneskenes utvikling, 
det levende liv bak oldsaksmaterialet, og dermed kommer vi nå til en sammenligning 
av hovedtrekkene i disse to verkene. 

En slik sammenligning hvor den respektive forfatterens grunnsyn skal filtreres ut, 
har lett for å få noe kategorisk ved seg, avler inntrykk av at man ønsker å plassere 
forfatterne i bestemte båser. Jeg ønsker derfor å framheve at den følgende sammen
ligning av Brøgger og Shetelig med utgangspunkt i disse to verkene, kun avspeiler 
tendenser. 

Disse to bøkene, skrevet til samme tid over samme emne, har noen fellestrekk, 
men er dog bunnforskjellige både på det ytre og indre plan. 

Betrakter vi verkene først på det ytre plan - med hensyn til oppbygning og 
kapittelinndeling -legger vi merke til at Sheteligs bok er strengt kronologisk preget. 
Et av Sheteligs hovedmål i boken er å vise at den kronologiske rekkefølgen med 
bakgrunn i det danske og svenske materialet, trinn for trinn kan følges i Norge. Hos 
Brøgger derimot er kronologien av atskillig mindre betydning. Her er det beskri
velsen av naturgrunnlaget og menneskenes tilpasningsformer i de ulike økologiske 
sonene, så vel som arbeidsredskapenes betydning for erhvervslivets utvikling, som 
står sentralt og bestemmer verkets oppbygning. 

Før vi forlater det ytre planet, tillat meg en liten side bemerkning med henblikk på 
bøkenes avslutning. Shetelig avrunder verket sitt med to kapitler som behandler 
hans yndlingsområder, skipsbygging og stilhistorie. Brøgger derimot behandler i sitt 
siste kapittel det emnet han liker minst, oldtidens inndeling. 
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Ser vi nå på bøkenes indre plan, det innholdsmessige, finner vi forskjellige 
aspekter som bør belyses. 

Den norske forhistorien er innholdet i både Brøggers og Sheteligs bok. Det 
norske, landets særegenheter som bidro til utviklingen av menneskene og deres 
erhvervsliv, inntar en sentral plass hos Brøgger. 

Sheteligs bok derimot etterlater inntrykk av at forfatteren, riktignok med utgangs
punkt i det norske oldsaksmaterialet, søker fram til det fellesnordiske for så, ut fra 
dette, å trekke de store europeiske linjene. 

En mulig forklaring for denne iøynefallende forskjellen i målsettingen, finner vi 
kanskje i den politiske situasjonen i begynnelsen av dette århundre. 1905 er stikk
ordet for unionsoppløsningen i Norge. I 1905 var Brøgger 21 år og som student 
tilsynelatende preget av nasjonalromantismen som blomstret opp i denne tiden. 
Shetelig var i 1905 28 år og allerede fire år i fast embete ved Bergens Museum og 
muligens av den grunn mindre preget av denne brytningstiden. 

Det norske arkeologiske materialet danner selvfølgelig grunnlaget i begge 
bøkene. Sheteligs omtale av dette materialet forblir utpreget gjenstandsorientert og 
etterlater assosiasjonen om at gjenstandene sees løsrevet fra menneskene som laget 
dem, gjenstandene som utvikler seg, formene som har liv. 

Hos Brøgger får man imidlertid kjensle av at han vil finne fram til menneskene bak 
oldfunnene, beskrive menneskenes utvikling i arbeidslivet. 

Arbeidslivet er stikkordet for neste punkt. Med hensyn til skildringen av først 
fangstfolkenes og senere bondeslektens erhvervshistorie, betoner Brøgger det vi 
kan kalle for det jordnære, det som skjuler seg bak blendverket de aristokratiske 
levningene avspeiler. 

Shetelig på sin side framhever oppsvingene på det kulturelle plan. Nærkontakten 
med Romerriket og de klassiske kulturbølgene som etterlot tydelige spor i de 
nordiske land, er etter Sheteligs syn av så stor betydning at han setter et dyptgripen
de epokeskille her. 

Begrepet kulturbølge fører oss til det siste punkt jeg ønsker å framheve som 
forskjell mellom de to verkene. Kultur bølger, innvandringer, impulser utenfra, 
forandringer er nøkkelord som setter preg på Sheteligs framstilling av den norske 
forhistorien. Med sin utstrakte bruk av historiske kilder påviser og betoner Brøgger 
derimot en sterk konservatisme som har preget erhvervslivet i Norge fra gammel tid 
av. Men til tross for denne tilbøyeligheten til konservatisme søker også Brøgger, og 
her finner vi en parallell til Shetelig, opphavet til nyskapninger i gjenstandsmateria
let ofte utenfor Norges grenser: 
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«Mens erhvervslivet til alle tider naturnødvendig har vært norsk, er nesten hver 
eneste omformende forbedring av fremmed opprinnelse, og nærmere bestemt fra 
den store kulturkilde som heter de klassiske land» (Brøgger 1925:30). 



Etter denne sammenligningen av de to verkene vil jeg understreke at Anton Wil
helm Brøgger og Håkon Shetelig hadde et ulikt syn på både innhold og målsetting i 
norsk arkeologisk forskning. De to bøkene utfyller hverandre på en enestående 
måte. Samlet gir de et omfattende bilde av norsk forhistorie som lenge beholdt sin 
aktualitet. 
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Summa ry 

The object of this artide is to present an analysis of the fundamental archaeological 
viewpoints of two important Norwegian researchers of the first part of this century, 
Anton Wilhelm Brøgger and Håkon Shetelig. 

Both Brøgger and Shetelig published books on Norwegian prehistory in the same 
year, 1925, independently of each other. A comparison of these two books shows 
that their respective views on the goals and essence of archaeological research in 
Norway were rather different, despite some similarities. 

Shetelig's book was based on a rigid chronological framework, and stressed 
features that were important to the general situation in Scandinavia, rather than the 
purely Norwegian. Furthermore, Shetelig tended toward setting Nordic historical 
developement into a European context. He emphasized that changes in the north 
were caused by impulses and cultural waves from the south. 

Brøgger, on the other hand, was less concerned with stri et chronology, but instead 
concentrated on natura! conditions and human adaptions to the various ecological 
zones in Norway. The central theme of Brøgger's book is the distinctive ways in 
which the country moulded its inhabitants and caused a marked conservatism in their 
subsistance patterns. 

These two books complement each other in many respects, and together present a 
comprehensive picture of Norwegian prehistory. They remained in the forefront of 
research for many years. 
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Anders Hagen 

Behov og vekst. Ekspansjon og arealbruk 
i Øst-Norge i neolittisk tid og bronsealder 

Det er vanskelig å måle graden av endringer i økonomi, folkemengde og bosetnings
form i et forhistorisk samfunn. Enda vanskeligere er det å finne årsakene til slike 
endringer, når en bare har arkeologiske og biologiske kulturspor til rådighet. Ikke 
desto mindre har slike problemer lenge stått sentralt i fornforskningen. Især gjelder 
dette yngre steinalder og tidlig metall tid. Nes ten overalt - globalt som regionalt -
kjennetegnes nemlig disse periodene ved til dels store endringer i datamengden, 
både kvalitativt, kvantitativt og funksjonelt. 

Disse endringer er for lengst erkjent og gjerne tolket som resultat av gradvis 
overgang fra ekstensiv til intensiv matproduksjon. Alt i forrige århundre var den 
arkeologiske forskningen således klar over at dyrking gav mer mat til flere mennes
ker enn ren høstingsvirksomhet, og at et skifte i økonomi ble reflektert i oldsaks
mengden. Dessuten var en overbevist om at folkemengden hadde økt og at samfun
net hadde endret seg overalt hvor jordbruket hadde fått innpass. 

Stort sett var man imidlertid mer opptatt av å samle inn, registrere og klassifisere 
kultursporene enn å studere hva disse kunne fortelle om graden av vekst og om 
årsakene til de observerte endringene i datamengden. Først med V.G. Childes 
banebrytende arbeider og hans tese om «den neolittiske revolusjon» fikk man et 
sikrere teoretisk- til dels også konkret- fundament å bygge på i diskusjonen om 
vekstutviklingen i de eldste matproduserende samfunnene (Childe 1951). Senere 
har dette temaområdet stått i sentrum i den arkeologiske forskningen nasjonalt og 
internasjonalt. 

Rent generelt er det selvsagt riktig at å avle mat gir bedre utbytte enn bare å høste 
av den uodlete naturen. Like selvsagt er det at mer og jevnere tilgang på mat kan føre 
til stabil livsform og folkevekst. Det er også lett å innse at en bedring i jordbrukstek
nologien har vært og er en vekstfremmende faktor. 

Slike nærmest almengyldige sannheter har begrenset verdi. De bidrar ikke til å 
forklare hvordan veksten har utviklet seg over lengre tidsrom i de matproduserende 
områder f.eks. i Nord-Europa. Denne veksten- produksjonsmessig, demografisk 
og bosetningsstrukturelt - har nemlig ikke alltid og overalt vært jevn, slik man 
kanskje kunne forvente det under enkle teknologiske og sosiale forhold, der det var 
tilstrekkelig med arealer. Tvert om synes de observerbare kultursporene å tyde på at 
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det ofte må ha funnet sted store svingninger i landnåmsintensitet og folketetthet 
under forhistorisk tid. Ikke minst ser det ut som deler av yngre steinalder, især 
sluttfasen, i store deler av Europa var preget av en tilsynelatende uforståelig boset
ningsekspansjon båret oppe av en stor vekst i befolkningen. 

Dette, og andre hovedtrekk i endringen av de økonomiske og demografiske 
forholdene i gunstige produksjonsområder, f.eks. i Nord-Tyskland og Danmark, 
kan i forenklet form observeres også i Nord-Skandinavia, som inntil vår tid har vært 
marginalt når det gjelder matproduksjon. Forholdene i deler av Norge er illustre
rende i denne sammenhengen. Selv i denne utkanten av den europeiske jordbruks
kulturen, kan vi nemlig registrere den neolittiske økonomiens gjennomslagskraft og 
ekspansjonsmønster. (Bl. a. Gjessing 1945, Mikkelsen 1984, Østmo 1986). Eller 
sagt annerledes: Virkningene av produksjonsmessige fremskritt som var utviklet i 
sentrale strøk, kan måles også i et perifert område som vårt. 

At studiet av langtidsutviklingen - økonomisk og befolkningsmessig - kan være 
fruktbart i vår utkant av den neolittiske jordbrukskulturen og dermed til en viss grad 
ha generell interesse, skyldes i første rekke tre forhold. Det viktigste- som interna
sjonalt sett er unikt -ligger på det juridisk-antikvariske plan. Det er således i Norge 
lovhjemlet avleveringsplikt for oldfunn. Dette har gjort det mulig i mer enn 80 år å 
bygge opp betydelige gjenstandsamlinger og arkiver ved de fem arkeologiske muse
ene. Det andre forhold som gjør det interessant å studere «neolittiseringen» (og den 
videre utviklingen av jordbruks bosetningen) i deler av Norge, henger nøye sammen 
med det første. Takket være avleveringsplikten har man ikke bare systematisk tatt 
hånd om samtlige rapporterte funn av de artefakttyper som er karakteristisk for de 
neolittiske hovedfasene, men like viktig er det at datamengden må betraktes som 
representativ og sammenlignbar. Innsamlingen har nemlig vært tilnærmet automa
tisk for samtlige distrikter, og den har inntil det siste 10-år vært temmelig upåvirket 
av vekslende arkeologiske retninger og aktiviteter. 

Det tredje forholdet som gjør det mulig å følge den økonomiske og bosetnings
messige hoved utviklingen under neolittisk tid (og bronsealder) ikke bare i Syd
Norge, men helt til et stykke nord for polarsirkelen, ligger på det vegetasjonshisto
riske området. I flere landsdeler er det nemlig utført til dels omfattende paleobota
niske granskninger med sikte på bl.a. å studere bosetningsutviklingen. 

Grunnmønstret for de neolittiske hovedperiodene I-Ill i Norge 

Kort skissert er det tre hovedforhold som preger det bildet vi i dag kan danne oss av 
den matproduserende neolittiske kulturf9rmen i Norge. Det første er at en eller 
annen form for fe bruk/jordbruk har fått innpass hos oss omlag like tidlig som i Syd
Skandinavia. Dette eldste innslaget av den nye livsformen kan foreløpig best regi
streres i løsfunnmaterialet, tildels også paleobotanisk, fra deler av Øst-Norge. (Bl.a. 
Gjessing 1945, Østmo 1986, Hinsch 1955, Hafsten 1956, Mikkelsen 1982). Denne 
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endringen i teknologi og økonomi som især har satt spor etter seg ved Oslofjorden i 
periode I (ca. 5000-4400 14C år før nåtid), synes også å ha fått noe innpass selv i visse 
utpregete fangstområder. Det er nemlig indikasjoner på at folk med februk har 
utnyttet sommerbeitene i høyfjellet, iallfall på Hardangervidda i deler av det aktu
elle tidsrommet (Indrelid og Moe 1983) og igangværende utgravninger i øyområdet 
vest for Bergen, har gitt resultater som tyder på at selv de lokale jegergruppene på 
den værharde ytterkysten alt i løpet av den første neolittiske fasen i Norge ikke bare 
har hatt husdyr, men kanskje også dyrket noe korn. 

Det andre iøynefallende forholdet når det gjelder norsk neolittikum, er hvor raskt 
kunnskapen om organisert matproduksjon har spredt seg over virkelig store strøk. I 
løpet av omlag 500 år (periode Il, 4400-3900 14C-år før nåtid) har ikke bare de mest 
jordbruksvennlige traktene østafjells og i Rogaland fortsatt blitt utnyttet av folk med 
kjennskap til avl, men enda mer påfallende er det at den neolittiske teknologien og 
økonomien har preget mye av bosetningen i kyst- og fjordstrøkene fra Hordaland 
(Bakka og Kaland 1971) til Nordland og Troms (Vorren og Nilsen 1982, Johansen 
1979). Istedet for en antatt såkalt «avneolittisering» i denne perioden (Hinsch 1955, 
Østmo 1986) kan det tvert om ha foregått både en konsolidering og en klar ekspan
sjon når vi ser landet under ett. 

Det tredje og best dokumenterte trekk i det arkeologiske bildet av norsk neolitti
kum, er at jordbruksøkonomien først ved slutten av steinalderen og tidlig bronseal
der (periode III, ca.3900-3300 C14-år før nåtid) fikk et virkelig gjennombrudd i de 
fleste norske landskapene (bl.a. Gjessing 1945). Nå ble f.eks. de beste jordbruksom
rådene i innlandet for alvor tatt i bruk (Hagen 1946), samtidig som landnåmet også 
langt nordpå etter hvert var blitt såpass omfattende at nå «formes det kulturlandskap 
som frem til våre dager kjennetegnet kyst- og fjordstrøkene i Nord-Norge» (Vorren 
og Nilsen 1982, s. 178). I det hele tatt er det arkeologiske - til dels også det 
paleobotaniske - materialet fra periode III såpass omfattende og entydig både når 
det gjelder Sør- og Nord-Norge, at det ikke lenger kan dreie seg om spredte grupper 
av såkalte fangst bønder, men om et virkelig gjennombrudd for jordbruksøkono
mien. 

Denne skissen av utviklingsgangen for tidlig jordbruksøkonomi i Norge er selv
sagt forenklet, og kommende undersøkelser vil utvilsomt føre til korreksjoner. Ikke 
desto mindre fins det alt nå, takket være innsamlingsideologien, et betydelig gjen
standsmateriale i museene som gjør det mulig å følge langtidsutviklingen i de 
neolittisk pregete samfunnene også hos oss. 

Tal/baserte eksempler på dataveksten i Øst-Norge 

Materialet fra visse østnorske landskaper er i denne sammenhengen mest represen
tativt, både med hensyn til art og antall, når vi velger relevante typer løsfunn som 
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studiegrunnlag. Her fins nemlig noen av de beste jordbruksområdene og her er de 
neolittiske funnene flest og mest varierte. 

Skal selv en enkel analyse av neolittiske funn ha noen mening for vårt mål, må 
selvsagt disse være representative. Dette gjelder både funnenes verdi som indikator 
på jordbruksbosetning, og de må være sammenlignbare fra periode til periode. 
Dessuten må de valgte kategoriene avspeile den opprinnelige deponeringen samti
dig som sjansen for bevaring og gjenfinning bør være så lik som mulig i hele 
tidsrommet. Det sier seg derfor selv at boplasser og keramikk er uinteressante i 
denne spesielle sammenhengen, i motsetning til godt definerte gjenstander av flint 
eller stein. Dette gjelder i første rekke slipte arbeidsøkser, som var brukbare- og 
nødvendige - redskaper til trefelling og jordrydding, samt flintsigden til kornhøs
ting. Mer prestisjepregete- men åpenbart viktige- gjenstander som rene våpenøk
ser med skafthull og flintdolker, må etter mitt skjønn tillegges likeverdig vekt i 
regnestykket. 

Antallet slike godt definerte gjenstander fra de syv østnorske fylkene, var i følge 
oppgaver innhentet årene 1945-55 ca. 3500 (Hagen 1946, Hinsch 1955 og 1956) . I 
dag må dette tallet økes, kanskje med ca. 20%, uten at forholdet mellom enkeltka
tegoriene forrykkes. Tidslengden tatt i betraktning- det dreier seg om ca. 1700 år
kan dette tallet virke beskjedent. Det er etter mitt skjønn likevel stort nok som 
målestokk på trenden i utviklingen av bosetningsmønster og befolkningsforhold 
under det aktuelle tidsrommet. 

For at tallene skal være rimelig sammenlignbare, er hver periode som antydet 
representert med de to funnkategoriene som er mest karakteristiske for sin fase 
ifølge godtatte typekriterier, kronologier og den tredelte inndeling av neolittisk tid 
bondesteinalderen. Når det gjelder periodene I og Il, dreier det seg således om slipte 
arbeidsøkser, henholdsvis tynnakkete (periode I) og tykknakkete (periode Il), samt 
de såkalte våpenøksene med skafthull (mangekantøkser og båtøkser) som karakteri
serer hvert av de to tidsavsnittene. Periode Ill- den senneolittiske fasen og begyn
nelsen av bronsealderen - er representert ved tidens mer enkle og gjerne grove 
skafthulløks av stein og dolk/sigd av flint. Det er mulig at skafthullredskapene i 
egenskap av arbeidsutstyr er noe overrepresentert i forhold til de mer prestisje
pregede våpenøksene. Noen avgjørende feilkilde kan dette likevel ikke være. 

Med hensyn til den aktuelle problemstillingen er det selvsagt ikke gjenstandenes 
form og presise alder som har interesse. I vår sammenheng må nemlig enkeltfunnene 
- ordnet i grupper - sees på som likeverdige enheter, representative for hver sine 
hovedperioder. Gjør vi det, får vi som resultat at periodene I (lengde ca. 600 år), Il 
(lengde ca. 500 år) og Ill (lengde ca. 600 år), er dekket inn med henholdsvis ca. 300, 

Fig. l. Kart over <<iØsfunn» fra Rygge i Østfold. Bosetningen under senneolittisk tid- tidligste 
bronsealder er i økende grad blitt konsentrert om avgrensede områder. (I det vesentlige etter E. 
Johansen 1957.) 
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ca. 200 og ca. 2400 enheter. Evaluerer vi disse i forhold til periodenes antatte 
varighet, får vi sifrene 0,43, 0,60 og 4,00 funn pr. år. 

Disse tallene gir selvsagt ikke noe eksakt uttrykk for befolkningsutvikling og 
bosetningsvekst. Likevel er de etter mitt skjønn brukbare som vitnemål om ekspan
sjonstakten i steinalderens jordbrukssamfunn - demografisk og geografisk. De 
avslører nemlig klart at en form for jordbruksøkonomi i løpet av nærmere 2000 år 
har hatt en lang, forholdsvis vanskelig etableringsfase, en noe kortere overgangstid 
med svak vekst og især en kraftig ekspansjonsperiode ved slutten av steinalderen og 
på overgangen til tidlig metalltid. 

Avgrensede testområder 

Det er selvsagt nødvendig å teste mer inngående det generelle tallbildet. Hvis det 
virkelig avspeiler en demografisk og bosetningsmessig vekst, bør dette kunne 
bekreftes ved å studere den topografiske spredningen av de aktuelle funnenhetene i 
mer avgrensede og spesielt utvalgte områder. For å eliminere årsaker som kan 
skyldes rent lokale forhold, er valgt testområder som dels ligger ved Oslofjorden (to 
steder i Østfold) dels har mer utpreget innlandslokalisering (to distrikter i silur- og 
morenetraktene fra Tyrifjorden til Mjøsa). 

Begge de kystnære eksemplene er fra det næringsrike landskapet langs Østfold
raet. Det ene er Rygge syd for Moss, en utpreget jordbruksbygd, der oldfunn og 
bosetningsstruktur er godt gransket (Johansen 1957, Østmo 1986). Her er kjent 
henholdsvis 5 og 3 enheter fra de to første neolittiske periodene. Bortsett fra at disse 
funn indikerer en viss jordbruksaktivitet i det ca 1100 år lange tidsrommet, vitner de 
ikke- sett isolert- om noe stort landnåm. 

Anderledes tegner bildet seg for senneolittisk tid og tidlig bronsealder. Fra denne 
tredje perioden kjennes ca. 100 enheter. Dette må bety at jordbruksøkonomien har 
fått et gjennombrudd og at veksten i bosetning samt folkemengde har vært betydelig. 
Dessuten viser spredningen av de aktuelle artefaktene, enkle skafthulløkser og 
dolker/sigder av flint, et mønster som har krav på interesse. Disse samler seg nemlig i 
større eller mindre grupper. Hvis vi tenker oss totalområdet delt i flere bosetnings
enheter, hver med et tverrmål på ca.1 kilometer (en rent teoretisk konstruksjon) blir 
det 8 slike sirkler med en varierende funnmengde fra 3 til39 (fig. 1). Dette synes å 
tyde på at folk i periode Ill i utstrakt grad har konsentrert sin bosetning innenfor 
relativt begrensede bruksområder. En bør her merke seg at arealer med lettdrevet, 
næringsrik sand jord har vært foretrukket. 

Et tilsvarende mønster gjentar seg i det andre testområdet fra Østfold. På et ca. 20 
km2 stort areal ved Sarpsborg er således lokalisert 95 funnenheter (Johansen 1976). 
Av disse er 11 fra periode I, 25 fra periode Il og 79 fra periode Ill. Med andre ord er 
indikasjonene på en jordbrukspreget økonomi sterkere enn i Rygge for de to 
tidligste neolittiske fasene. Hovedmønsteret er likevel det samme, nemlig at ekspan-
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Fig. 2. Kartet over de neolittiske funnene i Sarpsborg-området tyder på at bosetningen ved 
slutten av steinalderen i overveiende grad har konsentrert seg på bestemte steder langs raet. (l det 
vesentligste etter E. Johansen 1976.) 

sjonen må ha vært særdeles stor ved steinalderens slutt og i tidlig bronsealder. 
Dessuten har vi også i dette området et konsentrert funn bilde i periode Ill. Funn to
pografisk får vi således 7 «arealsirkler» med tverrmål på ca. 600 m der det er 
lokalisert minst 3 sene funnenheter (fig. 2). Og en ting til- alle disse innsirklete 
arealene ligger på raet, d.v.s. steder med rik jord. Kort sagt blir stikkordene påny: 
kraftig datavekst, økt datakonsentrasjon og tiltagende utnyttelse av jord særskilt 
egnet til dyrking. 

Når det gjelder de indre strøkene på Østlandet, kunne det være fristende å velge 
f.eks. Norderhov ved Hønefoss som et testområde for trenden i den neolittiske 
bosetningsutviklingen. I denne jordbruksbygden med en veksling av kalkgrunn og 
sand jord, er det nemlig 70 funn av de aktuelle typene, og av disse skriver 51 seg fra 
periode Ill. Med andre ord får vi en parallell til forholdene i Østfold. Imidlertid var 
avstanden fra Norderhov til Oslofjorden knapt mer enn 20 km under yngre steinal-
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der. Noe innlandsstrøk i egentlig forstand har det således ikke vært. 
Derimot er Hadeland typisk innland. Her er avstanden til kysten ca. 70 km, og 

høyden over havet har i neolittisk tid variert fra ca. 120 200m. Vi kan derfor trygt 
velge en del av dette landskapet ved Randsfjorden, bygden Gran, for bosetningstest. 
Jorden her er kalkrik (Kambro-silur) og den gir svært gunstige kår for kornavl. 

I Gran er registrert 42 funn av steinredskaper. Av disse hører 36 enheter til den 
aktuelle neolittiske gruppen, der periode Ill dominerer med 30 funn. Dette synes å 
illustrere klart at ekspansjonen har vært like kraftig her ved Randsfjorden under 
denne fasen som i Moss- og Sarpsborg-distriktet. Og en ting til: de sene enhetene der 
den enkle skafthulløksen dominerer (21 funn) samler seg også i denne innlandstrak-

Fig. 3. Mjøsbygdene var et viktig ekspansjonsområde for jordbrukskulturen ved steinalderens 
slutt. Kartutsnittet viser at «løsfunnene» for en stor del ligger forholdsvis samlet. 
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ten for en stor del i grupper innenfor «territoriesirkler» med tverrmål på mindre enn 
l km. 

Den neste bosetningstesten omfatter et utsnitt av kornbygdene øst for Mjøsa. I et 
silurdominert område på ca. 150 km2 dyrket og udyrket mark med Hamar som 
sentrum, er det her registrert 75 aktuelle enheter (fig 3). Av disse er bare 4 eldre enn 
periode Ill. Med andre ord står den store funnmengden fra senneolittisk tid/tidlig 
bronsealder så å si uten eldre registrerbar bakgrunn. Om dette skyldes datasvikt for 
de eldre fasene, eller vi må ty til innflytting som forklaring på de tallrike «sene» 
bosetningssporene, skal ikke diskuteres her. Derimot kan vi med rimelig grad av 
sikkerhet slå fast at vi også i dette testområde har å gjøre med en kraftig ekspansjon 
ved slutten av steinalderen, og at denne ekspansjonen, her som andre steder, har en 
klar tendens til å samle seg om avgrensede «territorier» med lettbrukt jord godt 
egnet for korndyrking. Det kan således konstrueres 13 arealsirkler med tverrmål på 
ca. l km som inneholder 3 eller flere funn fra periode Ill. Innenfor disse sirklene fins 
ca 13 av samtlige neolittiske funn. 

Repetisjon av vegetasjonshistoriske momenter 

Jordbruksutviklingen under neolittisk tid og dermed gjennombruddet for avler
økonomien ved steinalderens slutt- kan til en viss grad belyses vegetasjonshistorisk. 
Studier på dette fagfeltet har da også i vekslende grad vært utført i forskjellige 
landsdeler siden 1940-årene. Bla. a. gjelder dette et par av testområdene i Østfold og 
på Hedmarken (Danielsen 1970, Hafsten 1956 og 1958). 

Agrarhistorisk har disse undersøkelsene selvsagt interesse, selv om det, især for de 
utvalgte distriktene, savnes en radiokarbonbasert kronologi. Dessuten kan de kul
turhistoriske tolkningene diskuteres. Fordi paleobotanikken og arkeologien har 
søkt gjensidig støtte, uten tilstrekkelig innsikt i hverandres fag, kan man nemlig ha 
kommet i skade for ringslutninger om det neolittiske jordbrukets alder og egenart. 

For vårt hovedproblem spiller det likevel mindre rolle om kronologien er usikker 
og visse tolkninger diskutable på det paleobotaniske området. For oss blir nemlig det 
sentrale spørsmålet om, og i hvilken grad, vegetasjonshistorien avspeiler en 
lignende utvikling i jordbrukservervet som den de neolittiske artefaktene vitner om. 

Rent generelt ser det ut som de botaniske og arkeologiske kildene uavhengig kan 
tolkes i samme hovedretning. En rekke analyser av prøver fra myrer innenfor det 
neolittiske bosetningsmiljøet i Akershus, Hedmark (Hafsten 1956 og 1958), Østfold 
(Danielsen 1970) og Telemark (Høeg 1982), viser nemlig at de kulturbetingete 
endringene i vegetasjonen gjennom lengre tid har hatt et meget beskjedent omfang 
før vi får et temmelig radikalt skifte i vekstbildet, et skifte man har antatt foregikk i 
senneolittisk tid/bronsealder. Slik materialet foreligger idag, kan det med andre ord 
se ut som det har vært en meget lang og ustabil introduksjonstid før gjennombruddet 
for jordbruket ble en realitet, selv i de beste vekstområdene ved Oslofjorden. 
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I dette tidsrom- «introduksjonstiden»- som er antatt å omfatte periode I ogll, 
dvs. ca. 1300 år, kan det registreres spor etter visse lokale inngrep i det eldre 
skogsbilde. Om dette er skjedd gjennom en form for bråtebrenning, som ofte antatt, 
er ikke bevist og er dermed usikkert. Det er videre en del indikasjoner (bl.a. 
forekomster av visse urtepollen, især plantago (smalkjempe)) som tyder på tamdyr
beiting, og endelig fins en del funn av pollen som kan vitne om et begynnende 
åkerbruk. 

Det blir altså et svakt og unyansert bilde som myrundersøkelsene synes å avspeile 
når det gjelder jordbruksøkonomiens generelle kår i de to første neolittiske hovedfa
sene selv i visse kystnære bygder. Denne åpenbart beskjedne og trolig stort sett 
februksbaserte bosetningen aktiviseres imidlertid etterhvert sterkt. Iallfall skjer det 
en påfallende endring i vegetasjonsmønsteret i et tidsrom som botanikerne mener 
svarer til sen-neolittisk tid- tidlig bronsealder, dvs. periode Ill. Selv om ingen av de 
aktuelle diagrammene er direkte relatert til arkeologiske data og C14-dateringer, 
virker tidsplasseringen likevel sannsynlig. Det som åpenbart har foregått, rent 
vegetasjonshistorisk, i denne tredje fasen av jordbruksutviklingen på Østlandet, er 
at mennesket mer aktivt og i større omfang enn før, har ryddet seg plass i eikeblan
dingsskogene. Iallfall viser pollenspektret de fleste steder nedgang når det gjelder 
trær som alm, lind og eik, samtidig som sporene etter beiteplanter (især plantago) og 
korn øker betydelig i de mest aktuelle diagrammene (bl.a. Hafsten 1956, s. 108, 
Høeg 1982). 

Illustrerende for den klart kulturbetingete vegetasjonsendringen er eksempelvis 
forholdene slik de tegner seg i prøver fra et av våre testområder i innlandet. Det 
dreier seg om et materiale fra Vålertjern i Stange på Hedemarken (Hafsten 1956). I 
denne bygden er det ikke registrert et eneste funn fra avlerøkonomiens to første 
hovedperioder. Derimot er periode Ill godt representert med aktuelle artefakter 
(ialt 32 gjenstander innenfor et bruttoproduksjonsområde på ca. 70 km2

• Som det 
fremgår av kartet, grupperer disse hovedsaklig avgrensede steder tildels nær Våler
tjernet (fig. 3)). 

Det er på bakgrunn av denne arkeologisk sett bra dokumenterte bosetningsaktivi
teten at endringene i vekstlivet bør forklares. I materialet fra Vålertjern kan vi 
nemlig - kanskje bedre enn i de fleste andre pollendiagrammer fra Østlandet -
studere hvordan skogen på et gitt tidspunkt blir mer åpen, samtidig som det kan 
registreres markerte innslag av kulturbetingete planter og klare beviser for korndyr
king. Den konklusjonen som man fra botanisk hold har trukket av dette er at 
analysene reflekterer en fase med velorganisert jordbruk (Hafsten 1956, s.109 og s. 
137). 

En slik slutning passer utmerket med det som artefaktmaterialet forteller. Eller 
sagt mer direkte: de vegetasjonshistoriske og arkeologiske kildene viser at vårt 
første indre landnåm må ha funnet sted i senneolittisk tid/tidlig bronsealder, og at 
det har hatt et betydelig omfang preget både av beitebruk og kornavl. 
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Mot en stabil livsform og befolkningsvekst 

Den korte analysen av et utvalg neolittiske enheter fra gode østnorske jordbruksom
råder supplert med visse paleobotaniske indisier gav, som vi har sett, et rimelig 
grunnlag for to konklusjoner. Det er 1: At antallet kulturspor har økt påfallende ved 
slutten av steinalder og tidlig bronsealder og 2: At det foruten en større geografisk 
spredning av datamengden på denne tiden, også kan ·registreres en tydelig tendens til 
lokal funnkonsentrasjon. Både veksten og konsentrasjonene av de relevante kultur
sporene bør, slik det alt er nevnt, oppfattes som indikasjoner på at arealutnyttelsen 
er blitt mer effektiv enn tidligere, at bosetningen mange steder derfor har fått en mer 
konsentrert karakter, og at folketallet er blitt mangedoblet i løpet av få genera
sjoner. 

Denne utviklingen til en tettere og fastere bosetning, mot det vi kan kalle 
urgården som økonomisk og sosial enhet, må selvsagt ha sine årsaker som krever 
forklaringer. 

Før vi går nærmere inn på dette, er det nødvendig å minne om at det som har 
skjedd under periode Ill i østnorske kornbygder, allerede i den foregående perioden 
var gjennomført lenger sydpå. I Danmark og deler av Syd-Sverige som var impulsdi
strikter for våre testområder, er det nemlig beviser for at det var et utviklet åkerbruk 
(basert på ard), stabil bosetning (faste gårder og landsbyer) og en sterk vekst i 
befolkningen under mellomneolittisk tid, kanskje enda tidligere. 

Men uansett sted, tid og lokalt kultursærpreg, er det grunn til å hevde at hovedår
sakene til de registrerbare endringene i datamengde og arealutnyttelse har vært de 
samme der jordbruk var bestemmende for livsmiljøet. Hovedregelen er nemlig at 
stabilitet og vekst hos en åker brukende befolkning i det vesentlige har vært teknolo
gisk betinget. Eller sagt direkte: introduksjonen av bedre redskaper og bedre 
arbeidsmetoder har ført til bedre arealutnyttelse, bedre utnyttelse av arbeidskraften 
og økt produksjon. Dette er en elementær landbruksøkonomisk kjensgjerning vi 
ikke må glemme når vi søker etter forklaringer på det som har skjedd i våre 
testområder. 

Jeg skal ikke her diskutere oppfatninger som i de siste år har vært fremsatt av mer 
teoretisk engasjerte arkeologer når det gjelder årsakene til befolkningsvekst og 
bosetningsendringer. I denne sammenhengen skal jeg nøye meg med kort å referere 
tre grunnleggende og aktuelle oppfatninger fra samfunnsøkonomisk hold. 

Den første av disse skriver seg fra Adam Smith. Alt i 1776 hevdet han at selve 
arbeidet utgjør kilden til rikdom og fundamentet for samfunnets økonomi. Etter 
hans tese vil derfor et teknisk fremskritt, f.eks. i jordbruket, føre til økt produksjon, 
især der jorden er god, og dermed gi mer mat til flere mennesker. 

En annen viktig og aktuell tolkning av forholdet mellom produksjonsmåter og 
folkemengde, skriver seg fra Th. R. Malthus i avhandlingen «An Essay on the 
Principle of Population» (1798). En av de teser som forfektes, i tråd med læren til 
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Adam Smith, er at tekniske fremskritt i jordbruket vil være avgjørende for veksten i 
produksjon og befolkning. 

Et tredje, og for oss interessant forsøk på å vurdere sammenheng mellom jord
bruksmetoder, matproduksjon og demografi, er gjort av Ester Boserup i et arbeide 
fra 1965 som har hatt stor påvirkningskraft i arkeologisk agrarforskning. En av 
hennes velkjente teorier går ut på at det først og fremst er befolkningspress som har 
vært hovedfaktoren i jordbruksutviklingen under primitive forold. Når et slikt press 
blir for stort, tvinger nemlig dette ifølge hennes resonnement, enten frem en 
bosetningsekspansjon, eller det må føre til at selve produksjonsteknologien endres 
kraftig. 

Etter mitt skjønn er det, når det gjelder våre testområder, lett å slutte seg til Smith 
og Malthus. Enhver med erfaring i praktisk jordbruk, vet nemlig at arbeidsinnsatsen 
og den teknologiske standarden er avgjørende for avlingsutbyttet og dermed for 
hvor mange mennesker det kan skaffes mat til innenfor et gitt område. Derimot er 
det vanskeligere å bruke Boserups synspunkter som forklaring på sammenhengen 
mellom bosetningsutviklingen og teknologien under neolittisk tid og bronsealder i 
Norden, slik det bl.a. avspeiler seg i vårt materiale. Her er det neppe mulig å 
dokumentere noe alment folkepress og like lite noen registrerbar ressurskrise som 
årsak til endringer i teknologi og bosetningsmønster. Så å si overalt (også i Syd
Skandinavia) fantes det nemlig store skogområder som var godt egnet for matpro
duksjon, eventuelt ved bruk av ekstensiv brannrydding. Selv en betydelig folkevekst 
kunne selvsagt absorberes i slike trakter uten bruk av ny teknologi. Eksempelvis kan 
knapt en promille av den dyrkbare jorden i Øst-Norge ha vært utnyttet under 
senneolittisk tid. 

Noen folkeøkning av betydning gjennom innvandringer (et mulig eksternt press) 
må også avvises som årsak til vekst og bosetningsendringer i Øst-Norge. Det arkeo
logiske materialet fra det aktuelle tidsrommet - periode Ill - er entydig når det 
gjelder dette spørsmålet. Heller ikke har nye matplanter fått innpass (disse har i 
samtlige tre perioder trolig vært hvete og bygg) og værlaget er neppe blitt mer 
vekstvennlig ved slutten av steinalderen enn tidligere. 
Med andre ord er det ingen observerbare trekk ved den nedarvede kulturformen, i 
selve befolkningsgrunnlaget eller i ressursforholdene, som hver for seg eller samlet 
kan forklare hvorfor datamengden øker så kraftig ved slutten av steinalderen, 
eksempelvis i våre testområder. 

Siden det ikke kan registreres trekk i det eldre og åpenbart svake bondesamfunnet 
som kan gi forklaring på den senneolittiske utviklingen, må vi søke etter andre og i 
utgangspunktet ytre årsaker. Eller sagt annerledes og i samsvar med oppfatninger 
hevdet av Smith, Malthus, tildels også av Boserup: Det er nødvendig å finne ut om 
det er kommet ny kunnskap som kan ha skapt grunnlag for bedre arealbruk, økt 
produksjon og dermed vekst i befolkning og bosetning. 

Mønstrer vi den totale datamengden i det neolittiske miljøet i Norge- og dermed i 
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våre testområder- er det, som alt nevnt, lett å finne ut hvilke nye redskaper og 
jordbruksrelevante teknikker og kunnskaper som har fått innpass i periode Ill. 
Det dreier seg om utstyr som vi vet har eksistert, eller kan sannsynliggjøre eksisten
sen av, og som må ha ført til sterk effektivisering av åkerbruket. I prinsippet er dette 
basisredskaper vi kjenner også fra senere epoker i europeisk agrar historie under før
industriell tid. Det gjelder: l) hakken (eventuelt også vektstangen) for nyrydding, 2) 
arden til åkerpreparering og 3) sigden beregnet på kornhøsting. Siden det her kan 
dreie seg om viktige forklaringsfaktorer for endringene i den neolittiske bosetnings
og ervervsutviklingen f.eks. i øst-norske kornbygder, er det nødvendig å se noe 
nærmere på behovet for slike basisredskaper, deres eventuelle forekomst i testområ
der med omliggende distrikter og ikke minst på brukbarheten til det anførte utstyret. 

Behovet for nydyrking og dyrkingsutstyr 

Det er en kjensgjerning at å rydde og fulldyrke jord i gammel skog er energikre
vende sammenlignet med svedjing, men investeringen har likevel vært mer lønnsom 
enn enkelte (bl.a. Boserup 1965) har antatt. Når f.eks. et hektar var blitt dyrket opp, 
kunne arealet nemlig brukes med bra utbytte i en årrekke (Hagen 1985) i motsetning 
til svedjen som var lettere å lage, men som bare lot seg høste et par ganger før et nytt 
skogstykke måtte avbrennes. I sin enkleste form krevde ikke brannryddingen red
skaper. Det var nok å drepe skogen ved å ødelegge barken slik at mer lys slapp til på 
feltene som skulle avbrennes. Dyrking av ny jord og den årvisse bearbeiding av 
åkerlandet var derimot, som nevnt, betinget av robust utstyr. Eller sagt direkte 
relatert til forholdene i steinalder/tidlig metalltid: Forutsetningen for en bosetning 
som i det vesentlige var basert på faste åkrer, var at det fantes redskaper bonden selv 
kunne produsere, til bruk for oppdyrking og årviss effektiv jordbehandling. 

Behovet for dyrkingsutstyr, primært og sekundært, i tider da det var nødvendig å 
utvide arealene og å utnytte disse bedre, synes opplagt, likevel er det nødvendig å 
kommentere selve dyrkningsproblemet og dyrkningsteknologien, i en tid uten 
maskinelt utstyr. 

Det å bryte ny jord var - og er - som alt nevnt, umulig uten riktig utstyr og 
arbeidsteknikk. Seigt plantedekke og lag med røtter av alle slag, krevde i eldre tid et 
redskap som kombinerte øksens og hakkens egenskaper. For et par generasjoner 
siden og tidligere, f.eks. i Mjøsbygdene, ble et slikt redskap som kaltes flåhakke eller 
rotøks, laget i nærmeste gårdsmie, eller det ganske enkelt ble brukt en avlagt øks. Til 
å fjerne større stein og stubber, anventes en såkalt «våg», d.v.s. en solid stokk med 
funksjon som vektstang. 

Mesteparten av åkerarealene i Norge er ryddet med slikt selvprodusert utstyr. 
Spørsmålet i vår spesielle sammenheng må bli om det i neolittisk tid har vært et klart 
behov for redskaper til oppdyrking, og ikke minst om det er mulig å sannsynliggjøre 
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hva slags redskaper man kan ha brukt, og som ikke minst er bevart i en viss mengde. 
Behovet for eget utstyr til bryting og videre bearbeiding av jord kom først da det 

skjedde en betydelig omlegging fra en ekstensiv (svedjebasert) kornproduksjon til 
en mer intensiv måte å dyrke på (fast åkerbruk). Dette skifte kan til en viss grad 
kartlegges og dateres gjennom spor både etter den permanent kultiverte jorden 
(fossile åkerrester), måten denne jorden ble kultivert på før tilsåingen (spor etter 
såkalt korsarding)og ikke minst gjennom funn av det redskapet jorden ble kultivert 
med (arden). 

Et vesentlig nøkkelspørsmål i denne sammenhengen er når arden og dermed det 
redskapsbaserte åkerbruket ble en bestemmende bosetningsfaktor. Her er det i 
utgangspunktet nok å vise til et par fakta. Denne måten å bearbeide jorden på har 
eksistert i Mellom-Europa, bl.a. i Polen og Holland minst så tidlig som ca. 3500 f.Kr. 
og den ble i økende grad praktisert bl.a. i Danmark under mellomneolittisk tid, 
trolig enda noe tidligere. Det er heller ikke tvil om at denne bruksmåten var godt 
kjent også i deler av Norge ved steinalderens slutt og i bronsealderen (Hagen 1985). 

For vårt jordbruksteknologiske delproblem er den økende datamengden om det 
ardbaserte åkerbruket viktig. Den er nemlig et indisium på at behovet for fulldyrket 
jord må ha eksistert i en ukjent, men økende grad også i deler av Norge fra og med 
senneolittisk tid. Spørsmålet som vi allerede har stilt, er imidlertid om det fra den 
ekspansjonspregete periode Ill bl.a. i testområdene er bevart noe av det utstyret 
som var en teknologisk forutsetning for det ardbaserte åkerbruket. Svaret er alt 
antydet og skal utdypes. 

Redskap egnet for oppdyrking 

Som nevnt har vi fra steinalderens sluttperiode og tidlig bronsealder en relativt ny og 
stor funnkategori, nemlig den såkalte «simple» eller enkle skafthulløksen/hakken av 
lokal bergart. Denne redskapsgruppen dominerer funnstatistikken i sin samtid både 
i deler av Øst-Europa og i de mellomskandinaviske jordbruksbygdene. Eksempelvis 
viser en oversikt fra 1944 at det fra østnorske fylker var registrert over 1600 slike 
gjenstander (Hagen 1944, s. 121), som utgjorde over 13 av den samlede funnmeng
den (sigder, dolker, økser) fra samme hovedperiode. I denne sammenhengen kan 
det nevnes at en eller flere slike økser/hakker er funnet på nesten samtlige innsirk
lede «territorier» i testområdene. 

Bortsett fra at de enkle skafthullredskapene har flere type trekk felles, varierer de 
en god del i detaljutformingen og størrelse (Østmo 1977). Dette tyder på at gruppen 
sett under ett, har hatt flere funksjoner, noe man lenge har vært klar over (bl.a. 
Østmo l.c.) Noen har trolig vært brukt som vanlig arbeidsøks, andre kan ha vært 
våpen og enkelte som har ekstrem vekt- under 100 gr. eller over 3 kg- har muligens 
hatt verdi som symbol eller kultgjenstand. Etter mitt skjønn er det likevel mest 
sannsynlig at hovedmengden har tjent som såkalt rotøks. 
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Fig. 4. Et utvalg skafthullredskaper fra Østfold og Hedmark med typiske bruksskader. 
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Det er nødvendig å underbygge et slikt postulat. Det kan her være nok med en 
enkel analyse av funnene fra et avgrenset område. For å ha en rimelig sikkerhet når 
det gjelder representativitet i forhold til den senneolittiske ekspansjonen i et skog
kledd innlandsstrøk, er valgt Hedmark. En del av dette fylke, bygdene like øst for 
Mjøsa, er som kjent et av landets beste korndistrikter, og her er dessuten et av de 
valgte testområdene. Fra dette fylket er i magasinet ved Universitetets Oldsakssam
ling oppbevart 129 skafthullredskaper av den «simple» formen. Er det rett, som 
antatt, at et visst antall av disse ble brukt til felling av skog og kanskje især til 
rothogst, samt knusing av grastorv, for primærpreparering av åkerland, må dette ha 
ført til bruksskader som kan observeres konkret og statistisk. Ved siden av slike 
skader, bør den postulerte funksjonen også avspeile seg vektmessig. Eller sagt 
enkelt: En rot øks må ha hatt tilstrekkelig tyngde for å være effektiv, d. v. s. at den bør 
ha en vekt på ca. l kg- det samme som et tilsvarende redskap av jern fra nyere tid. 

Når det gjelder det første kriteriet- skadefrekvensen- synes tallmaterialet å være 
bra veiledende. 78 eksemplarer (ca. 60%) bærer nemlig tildels kraftige bruksskader, 
mens 51 (ca. 40 %) er uten slike skader (fig. 4). Mange av disse siste er forøvrig 
uferdige eksemplarer, og flere har en vekt, tildels også en form, som gjør dem lite 
egnet til praktisk bruk. 

Ser vi nøyere på selve skadene, er det grunn til å merke seg at hele 17 stykker er 
brukket i skafthullet og ofte har andre slagmerker i tillegg. Tildels store avslag på 
nakken, gjerne kombinert med betydelige skader langs en av sidene kan registreres 
på 38 eksemplarer. Med hensyn til eggpartiet er dette skadd i større eller mindre 
grad i 27 tilfeller. At skadene er noenlunde jevnt fordelt, vil en bruker av rotøks lett 
forstå da nakken vel så meget som eggen egner seg til knusing av røtter og gresstorv. 
Det bør her skytes inn at Østmo (1977, s. 187) har foretatt en skadeanalyse av et 
utvalg på 296 skafthulløkser fra Østfold. Denne analysen stemmer godt med det som 
er observert for Hedmark. 

Ved siden av slitasjesporene er som nevnt vekten et annet kriterium for vurdering 
av de enkle skafthullredskapenes bruksegenskaper. Mens f.eks. den prestisjepre
gete eldre stridshammeren- båtøksen- sjelden veier over 600 gr., er noe mer enn to 
tredjedeler av de 129 funnene fra Hedmark tildels betydelig tyngre. Grovt spesifisert 
har således 41 en vekt mellom 600 gr. og l kg, mens 42ligger i neste vektgruppe på 
opp til2,5 kg. 

Både brukssporene og vektfordelingen på de enkle skafthullredskapene kunne 
selvsagt studeres mer inngående. De anførte observasjonene synes likevel å være 
nok når det gjelder å styrke hypotesen om at et betydelig antall, kanskje flertallet, av 
denne største oldssaksgruppen fra den senneolittiske bosetningsekspansjonen i 
Mellom-Skandinavia, har vært tidens universalredskap, der hovedfunksjonen var 
nydyrking i skog. Det er her viktig å merke seg at dette robuste utstyret ikke var 
kapitalkrevende- enhver kunne raskt og lett lage seg det av lokal bergart. 
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Mer rasjonell innhøsting 

Ved siden av den grove rotøksen av stein og den oksetrukne trearden, er sigden av 
flint et annet spesialredskap som karakteriserer utviklingsgangen i det neolit
tiske åkerbruket. I vår sammenheng er det av vesentlig betydning at denne halvmå
neformede kornkniven er blitt et vanlig redskap i slutten av steinalderen og tidlig 
bronsealder (periode Ill). Dette gjelder de sentrale jordbruksdistriktene lenger syd, 
f.eks. Danmark, og de noe mer marginale Mellom-Skandinaviske «bygdene». 

Det er grunn til å merke seg at slike sigder er kjent fra samtlige testområder. 
Funnfrekvensen er i overveiende grad størst når det gjelder sørvestre del av Østfold, 
fortrinnsvis bygdene langs raet. Her er det nemlig registrert 170 sigder (Østmo 
1986,s. 99-102), noe som gir tilnærmet like høy funnprosent som f.eks. i Jylland. 

Dette at et spesialutviklet høstingsredskap har fått innpass og stor spredning i 
senneolittisk tid/tidlig bronsealder, bekrefter at korndyrking også i deler av Norge 
nå var blitt en langt større næringsmessig og kulturell faktor. Dessuten bidrar de 
mange funn av flintsigder sitt til å forklare veksten i bosetning og folkemengde i det 
aktuelle tidsrommet. Grunnen til dette er at det nå - etter nærmere 1500 års 
bondekultur i Norden- er blitt tatt i bruk et eget redskap for innhøsting av korn, et 
redskap som typisk nok også fikk en kultisk betydning. Om denne tekniske nyvin
ning har fått innpass som svar på en kraftig behovsøking, eller om sigden (som 
rotøksen og arden) har skapt mulighet for vekst, kan diskuteres. Uansett svaret, er 
det en forutsetning at den halvmåneformede kornkniven av flint virkelig har vært 
effektiv og dermed arbeidsbesparende, slik at større arealer raskere kunne «skjæ
res» i løpet av en kort høstsesong, noe som var- og er- viktig under varierende 
værforhold. 

Det har vært diskutert om de postulerte sigdene av flint virkelig har tjent som 
høstingsredskap for korn, og det er hevdet at de var bedre skikket som løvkniver 
(bl.a. Sandklef 1934). Denne diskusjonen er ikke lenger særlig aktuell. Dels viser 
funnenes distribusjonsmønster en nærmest entydig spredning til særskilt gode korn
områder, f.eks. bygdene langs Østfoldraet, dels er studier av redskapets bruks
egenskaper opplysende. Sammenlignende eksperimenter ved skjæring av bygg og 
havre, har således vist at de flathugne, halvmåneformede flintgjenstandene har 
egnet seg utmerket til innhøsting av korn. 

I vår sammenheng er det viktig at den aktuelle sigd typen er tilnærmet like god som 
et tilsvarende redskap av bronse, og noe bedre enn en flekkekniv av flint skjeftet og 
brukt som sigd. Det er her verd å merke seg at tidsstudier viser at det har tatt mellom 
ca. 60 og 80 minutter å høste et areal på ca. 50 m2 og at en ubetydelig prosent av 
plantene ble rykket opp med roten (Steensberg 1943, s. 22 ff). Omregnet til dagsverk 
vil dette si at man med en skjeftet flintsigd kan ha høstet opptil500 m2 i løpet av 10 
timer. Med andre ord har det krevd ca. to dagers arbeid å høste en årsras jon korn for 
et voksent menneske der avkastningen var rimelig god, nemlig 8 fold (se nedenfor). 
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Siden tallene er basert på moderne eksperimenter, er det rimelig grunn til å anta at 
erfarne høstingsfolk i steinalder/bronsealder har utført arbeidet noe raskere. I alle 
fall får vi som resultat at man i det aktuelle tidsrommet har hatt et hjelpemiddel som 
gjorde det mulig for en familie med f.eks. 3 arbeidsføre medlemmer, å besørge 
betydelige kornmengder høstet i løpet av et par uker. 

Kultivering med bruk av ard 

Det kan bare sannsynliggjøres at et betydelig antall lokalproduserte skafthullredska
per er brukt til fulldyrking av jord, en betingelse for et åkerbruk basert på kultivering 
med ard. Når det gjelder dette klart definerte jordbruksredskapet, er det imidlertid 
ingen tvil om funksjonen. Til tross for at dette tør være kjent, er det nødvendig å 
resymere et par momenter. Det første gjelder alderen. 

Som nevnt, har arden vært kjent i Nord-Europa lenge før den sterke veksten i 
jordbruks bosetningen fant sted under senneolittisk tid. Det er likevel en kjensgjer
ning at datamengden (funn av arder, arddeler, ard bilder og spor etter arding) øker 
sterkt i denne ekspansjonstiden. Dette gjelder også Norge, der de tidligste kjente 
spor etter bruk av ard (bl. a. i Østfold) kan dateres til senneolittisk tid og især 
bronsealder (Hagen 1985). 

Foreløpig mangler positive data fra selve testområdene. Vi kan likevel regne med 
at et ard basert åkerbruk ble praktisert også der. Det dreier seg nemlig dels om 
samme geografiske sone (det er få kilometer fra testområde I og Il til funn av 
ardingspor), dels er det homogenitet i det senneolittiske funnmaterialet fra Oslofjor
den til øst for Mjøsa, d.v.s. at samme økonomiske og kulturelle forhold har eksistert 
i de aktuelle områdene. 

Det andre forholdet som er viktig i vår sammeheng, gjelder ardens betydning for 
befolkningsutviklingen. Introduksjonen av dette redskapet har, som nevnt, nødven
digvis bidratt til å stabilisere og konsentrere bosetningen. Årsaken til dette har både 
en teknologisk og en produksjonsmessig side. Det rent teknologiske synes innly
sende. Arden kan nemlig ikke brukes uten at jorden er godt oppdyrket, d. v .s. at det 
kreves permanente åkrer. At dette og især ardens evne til god og arbeidsbesparende 
jordbehandling dessuten har hatt produksjonsmessige konsekvenser, er imidlertid 
gjerne blitt undervurdert. Det er derfor nødvendig å kommentere dette forholdet 
som også gjelder befolkningsproblematikken, selv om det tør være kjent. 

Tre kilder er her viktige. Dette er: 
l) Kultiveringsforsøk med kopier av bronsealderarder utført under arkeologisk 

kontroll i Danmark og England, 2) Egne iakttagelser over forsøk utført av eldre, 
erfarne bønder med bruk av to forskjellige typer ard fra senere tid, og 3) historiske 
beretninger fra Øst-Norge som beskriver og vurderer ardens egenskaper og dyrk
ningsmessige verdi i eldre tiders åkerbruk (Hagen 1985). 

Det sier seg selv at kildene ikke helt ut avspeiler jordarbeidet i neolittisk tid og 
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bronsealder. Siden vi vet at redskapet var konstruert og ble brukt på samme måte i 
forhistorisk som historisk tid, er det likevel forsvarlig å bruke de nevnte eksperimen
tene og beretningene til å få innsikt i arbeids- og produksjonsforhold f.eks. i det 
tidsrom som er aktuelt i vår sammenheng. 

En av hovedbetingelsene for bra resultater i kornavlen har alltid vært god jordbe
handling. De anførte kildene har nettopp på dette område gitt positive informasjo
ner. Selv uten tilførsel av gjødsel har man ved effektiv bruk av ard (korsarding), fått 
gode avlinger der jorden var næringsrik (Hagen 1985). Det var nettopp mineralhol
dig jord som fortrinnsvis ble utnyttet der den sen-neolittiske veksten var sterkest. 
Dette gjelder eksempelvis i testområdene I og Il (næringsrik morene og sjøavsetnin
ger) og III-IV (forvitret kalkstein, morene og leirskifer). 

Preferansen av god, lettbrukt jord, kildenes opplysninger om sammenheng mel
lom jordbruksteknologi og avlingsutbytte samt beregninger over eldre tiders kalori
behov basert på kornmat, har interesse i vår sammenheng. Når disse momenter 
vurderes samlet, er det mulig å beregne omlag hvor mye åker og arbeid som trengtes 
pr. person f.eks. i senneolittisk tid og bronsealder. Selv om dette kanskje er kjent, 
skal likevel de viktigste momenter resymeres. 

Går vi ut fra at kornkaloribehovet har vært det samme i det aktuelle tidsrommet 
som under middelalderen i Norge, nemlig ca. 1600 i gjennomsnitt pr. person (Lun
den 1976, s. 216 ff.), trengtes en årsrasjon på 150 kg. Var jorden av god kvalitet og 
ble grundig bearbeidet med ard, slik at man f.eks. oppnådde 8 fold, noe som er et bra 
utbytte, var det nok med 800m2 tilsådd åker for hvert medlem av en brukergruppe. 
Var imidlertid kvaliteten dårlig og man ikke fikk mer enn 3 fold (et utbytte som er i 
underkant av lønnsomhetsgrensen), måtte arealet økes til3000 m2

. Under optimale 
forhold, når avkastningen ble hele 10-12 fold (noe som var mulig etter kildene å 
dømme) (bl.a. Reynolds 1979, s. 61) var det tilstrekkelig med ca. 550m2 kornland for 
hvert medlem av husholdningen. 

De rammetall som på denne måten kan oppnås, kan virke lave. Selv om de utvides 
noe, ved at det tas med i regneeksemplene behovet for å legge deler av åkeren brakk, 
behøvde en familie på 6 likevel ikke mer enn mellom 5 og ca. 18 dekar tilsådd åker, 
avhengig av bonitet og bearbeidingsgrad. Er dette rett, var kjerneområdene på de 
såkalte ur gårdene forholdsvis små. Spørsmålet som dette reiser blir derfor hvor store 
tilleggsarealer som trengtes for å skaffe de kaloriene som åkeren ikke gav. 

Det er selvsagt uråd å finne ut hvor mange dagsverk pr. person som trengtes for å 
utnytte de udyrkede tilleggsarealene, uansett hvor store disse kan ha vært. Derimot 
er det mulig å gi noen regneeksempler på arbeidsinnsatsen når det gjelder selve 
kornavlen. Det sier seg imidlertid selv at faktorene- og dermed resultatene- er 
usikre for slike beregninger. Til tross for dette har det interesse å reflektere over 
hvor mye tid som kan ha vært brukt for å skaffe en årsrasjon med korn. For 
vurderingen av befolkningsutviklingen i et førhistorisk samfunn er det således like 
viktig å ha en oppfatning om arbeidsforbruket som av arealbehovet. 
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I utgangspunktet kan en lett se at det har vært (og er) en klar sammenheng mellom 
areal, arbeid og avkastning. Eller sagt anderledes: Desto bedre jorden er, desto 
færre arbeidstimer trengs for å «brødfØ» et menneske. Under forutsetning av at visse 
grunnleggende faktorer er noenlunde kjent, blir regneforsøkene enkle. Bruker vi 
nemlig avkastningsanslag og tidsstudier fra det åkerbruket som var basert på ard 
(Hagen 1985) og flintsigd (Steensberg 1943), er det mulig å komme frem til visse 
rammetall. Det er således bra dokumentert at en bonde med oldtidsard og trekkok
ser har trengt ca. 15 timer å bearbeide et dekar kornland tilstrekkelig bra ( 4 
omganger). For å høste- skjære- dette jordstykke med skjeftet, halvmåneformet 
flintsigd, gikk det med fra ca. 20 til25 timer. Den samlede avbeidstid har med andre 
ord vært fra 35 til 40 timer pr. dekar aktiv åker uansett .jordens bonitet. I tillegg 
kommer så et ukjent antall timer til eventuell gjødsling, samt til transport og 
tresking. 

Som nevnt har ikke åkeren alltid gitt det samme utbytte, selv med lik arbeidsinn
sats. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til antatte avlingstall for å få innsikt i det 
egentlige forhold mellom arbeid og utbytte. Der man bare fikk så lite som 3 fold, 
trengtes- som tidligere anført -like mange dekar pr. person, d.v.s. fra noe over 100 
til 120 arbeidstimer for å oppnå den nødvendige kornrasjonen. Ble utbyttet det 
dobbelte, et bra resultat f.eks. i våre jordbruksmessig sett gode testområder, treng
tes knapt halvparten så stort areal, men like viktig var det at arbeidsinnsatsen kunne 
reduseres tilsvarende. Eller sagt direkte: Ikke bare har behovet for dyrket mark til 
selvforsyning i det ard- og sigdbaserte åkerbruket under optimale forhold vært 
beskjedent, men arbeidsytelsen har også ligget på et beskjedent plan. En god ukes 
innsats med arding, såing og høsting for hvert gjennomsnittsmedlem av en hushold
ning. 

De totale bruksarealene i et langtidsperspektiv 

De kultiverte arealene har bare vært selve kjernen i en gårds totale bruksareal. En 
viss, men varierende, del av ressursene er derfor de fleste steder alltid blitt hentet fra 
den såkalte utmarken. I Norge har dette dels vært et nærmere avgrenset område nær 
gården brukt til beiting og sanking, dels mer fjerntliggende almenninger der det ble 
setret og jaktet. Det er de gårdsnære utmarkene som har interesse i vår sammen
heng. 

Det sier seg selv at det er uråd å kvantifisere tilnærmet sikkert størrelsen på slike 
utmarksarealer som må antas å ha vært en del også av «urgården». Dessverre 
mangler vi her (og vil alltid komme til å mangle) brukbare data. Til tross for dette, 
har man i en viss utstrekning formulert oppfatninger om urgårdens totale struktur, 
eller territorier, (et begrep som i senere år er blitt brukt) når det gjelder eldre 
bronsealder (bl.a. Myhre 1981, s. 87 og Johansen 1986, s.168-75). Toforsøkskalher 
fremheves når det gjelder å skape et konkret bilde av den antatt opphavlige, totale 
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gårdsstrukturen i deler av Norge. Selv om begge i utgangspunktet er hypotetiske, 
bygger de likevel på visse målbare elementer. 

I det ene tilfelle er hypotese grunnlaget i hovedsaken arkeologisk og bygger på en 
kulturgeografisk metode. Det antas her at de store bronsealderhaugene på Jæren 
både har vært gravminner (noe vi vet), men at de også har fungert som markerings
punkter for makt og eiendom (en teoretisk mulighet). Det antas videre at disse svært 
syn bare haugene er bygd av likeverdige ætte grupper (et udefinert begrep) nær deres 
boplasser og åkrer (som enda ikke er lokalisert). Ved å trekke midtlinjen mellom 
disse haugene har man så ment å få et anslag over størrelsen på bruksområdene som i 
tilfelle har vært fra 4-9 km2

, i det aktuelle tidsrommet (Myhre 1981 :87). 
Som diskusjonsgrunnlag har hypotesen og analysen interesse, til tross for mange 

ukjente faktorer. Umiddelbart virker imidlertid dimensjonsanslagene for de antatte 
territoriene svært store. Uten at det er definert nærmere hva som menes med en 
ættegruppe (hvor mange mennesker er dette?) er det bl.a. uråd, selv svært omtrent
lig, å få en oppfatning av om det har vært en rimelig balanse mellom behovet og 
arealstørrelsen (ressursmengder). Spørsmålet er imidlertid om ikke de postulerte 
territoriene kan ha vært delt i flere gårdsenheter. Arkaiske gårdsnavn som kan ha 
opphav i bronsealder (eller senneolittisk tid?) sett i sammenheng med fordelingen av 
funnmengden fra slutten av steinalderen/tidlig metalltid i totalområdet, synes å 
kunne antyde dette. 

Det andre forsøket som kan fremheves når det gjelder å regne ut omtrentlig alder 
og omfang på et antall hypotetiske urgårder, skriver seg fra Ås i Akershus, en bygd 
med jordbruksarealer av vekslende kvalitet. Konstruksjonsforsøket bygger på histo
riske, filologiske og topografiske kilder, mens arkeologiske data ikke er utnyttet 
(Vik 1978, s. 98). 

Kjernen i resonnementet er at man kan komme bakover til eldre stadier ( eventu
elt bronsealder) i bosetningsutviklingen ved en samordnet analyse av gårdsnavn, 
gårdsområder (kjente såvel som hypotetiske) og naturgitte grenser (bekker, elver, 
myrer o.l.). Ved å eliminere middelalderens og jernalderens mer sekundære bruk, 
og gjennom en nøye landskapsanalyse av områdene rundt et utvalg arkaiske natur
navn, er resultatet blitt at det kan ha eksistert 21 urgårder i det aktuelle området. 

Disse postulerte eldste, navngitte bruksområdene fordeler seg jevnt i landskapet. 
Avstanden mellom de antatte funnstedene er således fra ca. 2 til4 km og gjennom
snittsarealene er noe over 20 km2

. Med andre ord dreier det seg om enda større 
territorier enn man har tenkt seg når det gjelder Jæren. 

Et spørsmål som vi heller ikke her kan få noe skikkelig svar på, er om det ikke i Ås 
kan ha eksistert flere samtidige tunsteder innen hvert storterritorium, alternativt at 
den enkelte brukergruppen har vært basert på et sosialsystem der storfamilien, som 
kunne ha fra 20-60 medlemmer, var grunnenheten. 

Uansett hvilke ideer vi har når det gjelder «urgårdens» eller territorienes omfang 
og organisasjonsform på Jæren eller i Ås, er det arkeologiske materialet begrenset, 
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men på ett område entydig. Her som i de valgte testområder er det en kraftig 
data vekst under senneolittisk tid/tidlig bronsealder. På de 21 antatte «urgårdene» i 
Follo er funnmengden således mer enn lO-doblet i forhold til de foregående faser av 
yngre steinalder. Det er dessuten også her en klar dominans når det gjelder de enkle 
skafthullredskapene, i forhold til dolker og sigder. Funn tallene er således henholds
vis 102, 11 og 8. Verd å merke seg er dessuten at disse «sene» gjenstandsgruppene i 
overveiende grad fordeler seg etter det mønster som kjennes fra testområdene, 
d.v.s. relativt konsentrert. 

Ideen om de vidstrakte territoriene - den store «urgården» - som er antatt å være 
bronsealderens faste bebyggelsesenhet, synes mer å basere seg på evolusjonistiske 
grunnholdninger enn på arkeologiske data. Man har således tenkt seg en tilnærmet 
regelbundet utvikling, sosialt, økonomisk og teknologisk, der en opprinnelig boset
ningscelle gjennom en indre process har delt seg i mindre, stadig mer funksjonsdyk
tige enheter. 

Det er antagelig riktig at sosialsystemet har endret seg fra urgårdens tid til yngre 
jernalder, og at tallet på faste jordbruks bosetninger har økt i takt med folkeveksten. 
Sett i et langt tidsperspektiv har det således vært en «utvikling». Det fins imidlertid 
ikke overbevisende argumenter for at basisøkonomien i videste forstand har vært 
vesentlig annerledes i tidlig jernalder enn under senneolittisk tid/eldre bronsealder i 
de aktuelle områdene. Ser vi forholdene i et noe større perspektiv, synes dette å være 
klart. Produksjonsteknikken (små, velpreparerte åkrer), produksjonsredskapene 
(ard, hakke, sigd), produktene (korn, sau, ku, hest) har vært grunnlaget for bondens 
virksomhet og levemåte, f.eks. under romersk jernalder som i senneolittisk tid/eldre 
bronsealder i de nordiske jordbruksområdene. (Selv om bruken av jern nok har 
gjort utstyret noe mer effektivt er dette likevel ikke av vesentlig betydning). 

Kontinuitet kan også registreres i husform og dermed i samfunnets grunnstruktur. 
Fra og med eldre bronsealder (trolig tidligere) til ut eldre jernalder har således det 
treskipete langhuset vært det sentrale og normative bosetningselement også i store 
deler av Skandinavia. At dette bl.a. avspeiler brukergruppenes størrelse og dermed 
samfunnets basis, må være opplagt. Om denne basis- uansett tidsrom- dannes av 
enkelte familier eller storfamilien, og om flere husholdninger har vært organisert i 
større enheter, kan selvsagt diskuteres, men vanskelig avgjøres. For vår problemstil
ling er dette likevel av liten betydning. Det som derimot har større interesse, er at det 
metodisk sett ikke finnes kvalitativ forskjell på datagrunnlaget i det aktuelle tids
rommet. Eller sagt annerledes: Grunnlaget for det økonomiske, sosiale, kanskje 
også det kultiske livet- huset med alle innlagte funksjoner- utdyper det bildet vi alt 
har fått av tradisjonssammenheng, teknologisk og økonomisk, gjennom mer enn 
2000 år. 

Med dette som basis, og om vi antar at diettypen har vært den samme, d.v.s. at den 
samme matmengden fordelt på korn og husdyrprodukter skulle skaffes til veie pr. 
person i den senneolittiske etableringsperioden som i eldre jernalder, må behovet 
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for arealer (innmark og produktiv utmark) ha vært tilnærmet lik i de samme områ
dene. Godtar vi dette, kan vi følgelig bruke arealberegninger som gjelder 
gårdsstrukturer i eldre jernalder, eventuelt supplert med materiale fra andre førin
dustrielle perioder, for om mulig å kaste lys over bebyggelsesmønstret i vår periode 
Ill, det som er kalt «urgårdstiden». Eller sagt annerledes: Isteden for å konstruere 
geometriske arealfigurer ved bruk av midtlinjer, sirkler, polygoner o.l., burde det 
være mulig gjennom analogier å skissere hvor mye land som måtte hevdes av en 
nærmere definert enhet selv i primærfasen for den faste gårdsbosetningen, særlig i 
strøk med næringsrik jord. Det er nemlig liten grunn til å tro at beiting og sanking var 
mer arealkrevende i et utvalg tenkte «modellbruk» under stein-bronsealder, enn 
under eldre jernalder. 

Area/eksempler fra et gårdsstrøk øst for Mjøsa 

En grundigere vurdering av bærekraften i en eventuell analogibruk og især når det 
gjelder spørsmålet om eiendomsstruktur under tidlig jernalder i de valgte modell
områder (som på Østlandet forøvrig) krever ideelt sett bruk av flere kildetyper 
(oldfunn, stedsnavn, matrikkelopplysninger, topografiske forhold o .l.). 

Selv om det ikke er mulig å gi en slik analyse her, kan det likevel ha interesse å se 
nærmere på arealforholdene i bosetningsområder som kan dateres til eldre jernal
der, muligens enda tidligere. Slike fins det mange av, ikke minst der man har prøvd å 
konstruere hypotetiske territorier eller urgårder fra bronsealderen ved hjelp av 
geometriske modeller og topografiske vurderinger. Her skal vi imidlertid nøye oss 
med å skissere forholdene i et utsnitt fra et av de valgte testområdene. 

Det dreier seg her om en sammenhengende gårdsrekke med høy alder på nærings
rik, sørvendt jord øst for Mjøsa. Denne rekken består av 15 gårder i Vang som 
tilsammen dekker et bruttoareal på ca 10-12 km2

• I vår sammenheng er det nok med 
en grov vurdering av bruttostørrelsen på de enkelte gårdene slik vi dels direkte kan 
følge deres arealhistorie bakover noen hundreår, dels mer indirekte kan slutte oss til 
bosetningsstrukturen i eldre jernalder, muligens enda tidligere. 

Vi vil da kunne slå fast at området har vært delt i noenlunde likeverdige og stort 
sett like gamle enheter. De 15 gårdene ligger nemlig «kant i kant», de har (bortsett 
fra 5) navn som indikerer en alder på minst 1500 år (f.eks. Sæli, Frogner, Skattum), 
og på alle eiendommene fins mange kulturspor fra forhistorisk tid. Det er således 
bevart nærmere 300 gravminner i bosetningsbeltet og på 10 av gårdene er det gjort 
tildels rike funn fra 1.-5. årh. e. Kr. Her som ellers er det en viss kildesvikt når det 
gjelder ennå eldre tidsrom, men en samling skafthulløkser, flintdolker og en bron
sekniv (ialt 10 funn) antyder bosetningskontinuitet bakover til etableringsfasen for 
jordbruksøkonomien i og nær ved gårdsbeltet. 

Totalarealet på ca. 10-12 km2 har altså i løpet av eldre jernalder gitt plass til 12 
navne gårder, et antall som etter navnetypen å dømme har Økt til 15, ved oldtidens 
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slutt. Hvis vi tenker oss dette arealet delt i like enheter, har hver av disse i tidlig 
jernalder hatt ca. 800 dekar brutto til disposisjon. Med et gårdstall på 15, slik det var 
i yngre jernalder og frem til vår tid, blir det tilsvarende arealtallet ca. 6-700 dekar. 

Selv om det er lett å innse at et slikt område- stort eller lite- aldri har vært delt i 
like store bruk, er tallene likevel opplysende. De kan nemlig brukes som målestokk 
på hvor store arealer som maksimalt trengtes for å ernære en gitt brukergruppe der 
jorden var næringsrik og værlaget egnet seg bra 'for kornavl. Eller uttrykt mer 
direkte: De anførte tallene bekrefter at man hverken med hensyn til innmark eller 
utmark har hatt så store krav som man lett vil tro, under enkle økonomiske og 
teknologiske forhold. I denne sammenhengen er det imidlertid en variabel som er 
viktig, men vanskelig å beregne. Det gjelder størrelsen på brukergruppene. 

Når det gjelder tidlig jernalder, da «vårt» gårds belte omfattet 12 enheter, fins det 
to hovedoppfatninger om grunnstrukturen i bondesamfunnet. Den ene er at storfa
milien var normalenheten (f.eks. Hagen 1953) den andre at kjernefamilien har 
utgjort basis i tidens sosialsystem (Myhre 1983). Med andre ord kan det ha levd 
henholdsvis ca. 10 eller omkring 30 mennesker i et grovt gjennomsnitt, på hvert 
bruk. Er dette tilnærmet riktig, har med andre ord det samlede gårdsbeltet gitt plass 
til minst 120 eller kanskje noe over 360 individer. 

Etter mitt skjønn er det høyeste tallet mest sannsynlig, skal vi dømme etter den 
teknologiske standarden og områdets bærekraft. I allfall var det jord nok for 
livsberging av minst så mange konsumenter som antydet i maksimalsifferet. For å 
dekke kornbehovet til et brukertall på eksempelvis 360, trengtes etter de beregnin
ger som er brukt foran, mellom 1000 og 300 dekar tilsådd åker basert på henholdsvis 
lav (3 fold) eller høy (8 fold) avkastning. Selv om vi går ut fra det lavest mulige 
utbyttet og det høyeste befolkningsanslaget, og dessuten regner med at jorden ble 
brakket hvert tredje år, hadde likevel de 12 gårdene innenfor sitt «territorium» 
betydelige utmarksarealer (minst 7 km2

) til bruk for beiting, sanking o.l. 
Eksemplet fra Vang bidrar til å vise at man selv under svært enkle forhold som 

nevnt ikke trengte store områder til selvberging, men det sier seg selv at den antatte 
arealdisponeringen og befolkningsanslagene er nokså hypotetiske. For å utdype 
skissen noe, kan det derfor ha interesse ganske kort å se på hvordan disse forholdene 
har vært i det samme gårdsbeltet under en langt senere periode. 

Vi kan velge tiden fra ca. 1700 til midten av 1800-tallet som eksempel og bruke 
halvparten av de 12 gårdene fra beltet som vurderingsgrunnlag bl.a. fordi kildene 
her er lett tilgjengelige (Bygdebok for Vang 1985). Det er i vår sammenheng spesiell 
grunn til å streke under at bruksformen i den aktuelle perioden ikke er preget av 
vesentlige teknologiske endringer. Derimot har lokaløkonomien - kanskje også 
diettkravene- selvsagt vært annerledes enn i de forskjellige førhistoriske periodene. 
Dette må bety, noe forenklet, at avkastningene fra de gamle bruttoarealene måtte 
disponeres både til ren selvberging og til en rekke formål som ikke eksisterte f.eks. i 
eldre jernalder eller under «urgårdstiden». 

60 



Tabell I. Forholdene ved en del av gårdsrekken i Vang på Hedmark 
fra eldre jernalder og 17-1800-tallet. 

Gårdsnavn Oldfunn Fornminner Bruttoarealer Dyrket åker Antall hus- Folketall Skifteoppg. 
eldre jernald. i dk. ca. 1900 og eng 1865 holdninger vedr. åkerredsk. 

ca. 1700 

Han sum Gravhauger ca.650 155 1801:2 1801:17 3 arder 
østre og røyser 1865:6 1865:29 2 grev 

Hansum Bronsekjel Gravhauger ca. 600 110 1801:3 1801:16 3 arder 
vestre +div. utstyr og røyser 1865:8 1865:42 2grev 

3 sigder 

Skattum Bl.a. våpen- Gravhauger/ ca. 1100 ca. 300 1732:2 1732:27 l ard 
grav, romersk røyser 1801:9 1801:41 l plog 

1865:7 1865:43 4 grev 

Farmen 2 bronse- Gravhauger ca. 1600 236 1732:6 1732:29 3 arder 
kjeler, 2 1801:3 1801:20 l plog 
leirkar 1865:7 1865:38 

Frogner Branngrav Gravhauger/ ca. 600? 110 1732:2 1732:11 3 arder 
l. årh. e. Kr. røyser 1801:3 1801:18 l plog 

1865:5 1865:30 

Møgstad bl.a. våpen- Gravhauger/ ca. 500 120 1732:1 1732:9 3 arder 
grav, romersk røyser 1865:5 1865:23 l plog 

6 sigder 

Et utdrag av den foreliggende datamengden (tabell I) bør ha interesse i vår 
sammenheng. Det ene gjelder kontinuitetsproblemet. Fem av seks gårder har navn 
og/eller oldfunn som kan tidfestes til eldre jernalder. Dessuten er det registrert grav
minner på samtlige eiendommer. Sett samlet tyder dette på at bosetningen har vært 
stabil og basert på likeverdige enheter, sosialt og økonomisk, i mer enn 17-1800 år. 

Et annet viktig moment gjelder arealfordeling og folkemengde. På midten av 
1800-tallet var således forholdet mellom innmark og utmark i gjennomsnitt noe 
under 1:5, en brøk som også grovt sett gjelder relasjonen mellom dyrket jord og 
størrelsen på lokalbefolkningen, som består av inntil 7 husholdninger på hver gård. 
Eller sagt direkte: I 1865 var det ikke mer enn fra 2,6 til 7 dekar åker og dyrket eng 
pr. konsument. 

Selve bruksformen slik den avspeiler seg i redskapsutvalget, er det tredje forhold 
som er verd oppmerksomhet. Åkerens hovedredskaper på 17-1800-tallet har såle
des i hovedsaken vært de samme som under forhistorisk tid, bl.a. med gjennomsnitt
lig 3 arder på samtlige gårder unntatt en. 

Kort oppsummering 

Den faste og avgrensede jordbruksbosetningen i deler av Norge har opphav i 
steinalderens sluttperiode og tidlig bronsealder. Da blir gården som sosial og økono
misk enhet utviklet. Samtidig skjer en kraftig befolkningsvekst, især der det er 
næringsrik og lettbrukt jord. Trolig har en gruppe arkaiske stedsnavn sitt opphav i 
denne «urgårdstiden». Utviklingen mot dette stabile, ekspansjonspregete boset-
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ningsmønsteret hos oss er en klart registrerbar refleks av en jordbruksmessig prosess 
som alt tidligere og enda mer omfattende var gjennomført i sydligere deler av 
Skandinavia og på Kontinentet. 

Årsaken til den grunnleggende omstruktureringen av bosetningsmønsteret (Økt 
funnkonsentrasjon) og til den sterke veksten i folkemengde (mangedoblingen av 
antall funn) ligger på det teknologiske plan. Et sett nye åkerredskaper som kunne 
selvproduseres, har effektivisert arbeidet med oppdyrkning, jordbehandling og 
innhøstning. På mindre arealer og med færre arbeidstimer var det mulig å høste mer 
mat og dermed skape grunnlag for befolkningsøkning. Konsentrasjonen av bruks
arealene til avgrensede kjelneområder (urgårder) som i gunstige jordbruksstrøk 
kunne ha et beskjedent omfang, hindret press på ressursene og fremmet dermed 
mulighetene for bosetningsekspansjon. 

Det teknologiske grunnlaget for vekst og bosetningsendringer i «urgårdsperio
den», det nye redskapssettet (hakke, ard og sigd), ble basisutstyret i norsk åkerbruk 
under mesteparten av den førindustrielle tiden. Selv om bruken av jern effektivi
serte dette utstyret og visse nye kunnskaper om dyrking fikk innpass, er det likevel 
av interesse, metodisk og rent konkret, å studere bruksformer, arealdisponeringer 
og befolkningsforhold i et langt tidsperspektiv. Med nødvendig forbehold kan derfor 
opplysninger fra nær fortid (f.eks. 1700-tallet) og andre noe mer usikre data som 
gjelder tidlig jernalder (romertid) utvilsomt bidra til å illustrere viktige sider ved 
bosetningsstrukturen og arealbehovene under eldre og mer kildefattige perioder da 
den eldste form for gårdsbosetning ble utviklet, bl.a. i de testområdene som er 
forsøkt gransket. Uansett tidsrom er det grunnlag for å hevde at behovet for jord
dyrket så vel som udyrket- beregnet på selvforsyning, har vært relativt beskjedent. 
Avgjørende faktorer i denne sammenhengen har vært jordbruksteknologien, 
naturgrunnlaget, brukergruppenes størrelse og levemåte. 
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Summa ry 

Necessity and growth. Expansion and land usage in Eastern Norway in 
the Neolithic and Bronze Age. 
In parts of Norway agrarian settlement can be traced back to the late Stone- and 
Bronze Age when the farm first developed as a social, economic and geographic 
unit. Coinciding with this was a marked growth in the population, especially in areas 
with good easily farmed soils. A group of archaic place names probably originate 
from the time of these first «primeval» farms. The developement towards this 
permanent, inherently expansive type of settlement is clearly a reflection of the same 
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agrarian processes which took place earlier and on a larger scale in Southern 
Scandinavia and the continent. 

This fundamental change in settlement patterns is observable archaeologically by 
an increase of concentrations of finds, while the marked population growth is 
registered by a significant increase in the number of finds. Both were due to 
technological changes. A new set of farm implements, which could be produced by 
the population, made it possible to clear, cultivate and harvest the land more 
effectively. More food could be grown on smaller areas using less time, thus provi
ding the basis for population growth. As the land in use was concentrated to limited 
core areas of modest size, the so-called «primeval farms», over-exploitation of land 
resources was avoided. This, in turn, created possibilities for further settlement 
expansion. 

The hoe, ard and sickle formed the new set of farm tools which provided the 
technological basis for growth and change in the «prime val farm» period. These tools 
continued to form the basic set of farm implements used in Norway through most of 
the pre-industrial period. 

Despite improvements resulting from the introduction of iron, and advances in 
cultivation techniques, it is still of interest to study the way in which land was utilized 
in a long term perspective. Used critically, information from the recent past, for 
example the 18th century, coupled with less certain data from the earl y Iron Age can 
provide valuable insights into important aspects of settlement structure and land 
needs in earlier periods where source material is scarce. This pertains to the test 
areas under investigation, when the earliest types of agrarian settlement were 
developed. Whatever the period of time in question, the need for land, cultivated or 
otherwise, was based on a selfsufficient farm unit of relatively modest size. Decisive 
factors in this connection have been available natura! resources, farm technology, 
population size and way of life. 
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Bjørn Ringstad 

e store gravminnene - et maktideolo
gisk symbol? 

Skikken å bygge store monumentale hauger eller røyser over de døde er kjent i 
Norge i store deler av forhistorisk tid. Slike monument ble bygd både i bronsealde
ren og i eldre og yngre jernalder. De store nakne røysene, de såkalte «munka
røysene», ligger ofte dominerende til ved kysten eller ved andre vannveier (fig. 1). 
De store gravhaugene ligger gjerne i direkte tilknytning til selve gårdstunet eller det 
nære bostedsområdet (fig. 2). Tradisjonelt blir de store gravminnene sett på som et 
vitnesbyrd om et lagdelt samfunn, gjerne et høvdingedømme (Shetelig 1925:93, 
1930:63, Magnus & Myhre 1976:378, Hagen 1983:182-83,209). 

I et hvert samfunn eksisterer det forskjeller mellom medlemmene. Dette er 
forskjeller som viser til større eller mindre grad av prestisje for det enkelte individ 
(Fried 1960:464). Måten å uttrykke denne prestisjen, ens posisjon eller status på er 
betinget av den form og kompleksitet som er karakteristisk for organiseringen av 
samfunnet. Lokale og tradisjonelle forhold vil dessuten også spille inn. 

Begravelsesritualet kan sees på som et kommunikasjonssystem hvor spesielle 
symbol er anvendt for å gi informasjon om status til den døde (Tainter 1978:113). 
Etnografisk materiale viser at statusposisjonene til de enkelte medlemmene i 
samfunnet symboliseres ved variasjon i begravelsesritualet (Tainter 1975: l). En 
analyse av de fysiske levningene etter begravelsesritualet vil således kunne gi infor
masjon om de dødes status eller posisjon og det samfunnet han eller hun levde i. 

L.R. Binford peker på at det blant egalitære jegere og sankere først og fremst er 
alder og kjønn som tjener som basis for begravelsesdistingsjonene, mens det i et mer 
komplekst jordbrukssamfunn er den sosiale posisjon som hyppigst blir lagt til grunn 
(1971: 18-19). Symboliseringen av de sosiale forskjeller villikevel kunne variere, selv 
innen geografisk begrensede områder. 

Forsøk på å belyse sosiale forskjeller har stått sentralt innenfor arkeologiske 
studier basert på gravmateriale. Utgangspunktet for dette arbeidet har vanligvis 
vært den dødes gravutstyr, gravens materielle innhold. I mindre grad er det blitt tatt 
hensyn til andre variable som det også kan samles inn data fra. Dette gjelder 
gravmonumentets og gravkammerets form, størrelse, oppbygging, beliggenhet, 
samt restene etter den gravlagte. Det er nemlig ingen grunn til at sosiale forskjeller 
må symboliseres ved hjelp av gravinnholdet. J.A. Tainter har ut fra etnografiske 
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Fig. l. Gravrøys på Ulstein, Sunnmøre. Foto: P. Fett 1946. 

Fig. 2. Vestlandets største gravminne, «Karnilshaugen» på Hauge i Gloppen. Foto: H. Shetelig 
1913. 
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studier vist at det materielle innhold i gravritualet kun i liten grad er brukt for å vise 
sosiale forskjeller. I mindre enn 5 % av eksemplene (n=93) han benytter seg av er 
nemlig dette tilfelle (Tainter 1978:121). Dette viser at det er viktig å komme fram til 
data som uavhengig av gravutstyret kan gi oss komparativ sosial informasjon. 

Energi eller arbeidsinnsats som kriterium til å belyse den dødes sosiale 
posisjon 

Det er framholdt at den energi eller arbeidsmengde som legges ned ved utførelsen av 
selve gravritualet er et kriterium som kan brukes til å belyse den avdødes sosiale 
posisjon (Tainter 1978:125). Dess høyere sosial rang den avdøde har, dess større 
aktivitet og energi blir investert i begravelsesritualet. Etnografisk materiale støtter 
denne teorien. Tainter hevder at i 103 etnografiske tilfeller ble ikke energiforbruk
prinsippet motsagt en eneste gang (ibid:126). Det er imidlertid et problem at den 
energikrevende prosessen ikke nødvendigvis kan dokumenteres arkeologisk. 
Denne prosessen, eller deler av den, kan nemlig ha blitt utført under et tidlig stadium 
av gravritualet, og trenger således ikke manifestere seg i selve gravanlegget. Etno
grafisk litteratur kan også vise til en rekke eksempler på begravelsespraksis, som for 
arkeologene kan se ut til å kreve variasjon i energiforbruket, men som i virkelighe
ten ikke er det (ibid:128). 

Problemet for arkeologene er med andre ord å måle energiforbruket. Byggingen 
av gravmonumentet er en del av gravritualet. Til en viss grad er det mulig å beregne 
den arbeidsinnsatsen som har gått med til denne delen av ritualet. Selv om denne 
arbeidsinnsatsen bare vil være en del av den totale energimengden som er investert i 
gravritualet, så vil den likevel kunne være et kriterium på sosial posisjon- på den 
makt den avdøde hadde i samfunnet. Den vil også kunne si noe om evnen til 
organisering og samvirke- noe om det samfunnet den gravlagte levde i. 

De fleste forsøk på beregning av arbeidskapasiteten som er gjort viser dagsverk 
som ligger på mellom 0,4 - 2 m3 masse (Ording 1941, Asbee & Cornwall 1961, 
Baudou 1968, Haavaldsen 1983, Ringstad 1985, 1987). Dersom vi vet størrelsf'jJ 
(volum) på et gravminne, har vi dermed også fått en indikasjon på hvor stor 
arbeidsmengde som gikk med til bygging av anlegget. Et gravminne med en diame
ter på ca. 20 m og en høyde på 2,5 m (ca. 400 m3

) vil f.eks. representere en 
arbeidsinnsats på mellom 200 og 1000 dagsverk (Ringstad 1987:19-22). Her vil 
middelverdien ligge på ca. 400 dagsverk. 

De framkomne tallene som viser den beregnete yteevne for en person pr. dag må 
behandles med all forsiktighet. En rekke feilkilder eller variabler er nemlig til stede. 
Dette gjør at det er vanskelig å utlede arbeidsinnsatsen direkte ut fra kubikkinnhol
det på gravmonumentet. Tilgangen på byggematerialet jord og stein- hvor langt en 
måtte transportere massen, er en av faktorene som vil variere fra sted til sted. 
Størrelsen på de steinene som er brukt, samt jordtype og jordens beskaffenhet, vil 
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også være avgjørende for hvor lang tid en trengte til bygging av gravminnet. Likele
des om en brukte jord eller stein. De beregningene som er gjort kan tyde på at det tar 
lenger tid å bygge en gravhaug av jord enn ei røys av bare stein (ibid:19). Her må det 
imidlertid legges til at de fleste gravminnene i landet vårt nok er bygd av både jord og 
stein. En må også ha klart for seg at fyllmassene ikke er vilkårlig kastet sammen. 
Visse konstruktive trekk går nemlig igjen fra gravminne til gravminne. Indre murer, 
steinringer eller markerte kantkjeder er ikke uvanlige. Det er også vanlig å bygge en 
kjerne av stein og dekke denne med store jordmasser (fig. 3). Ved bygging av mer 
forseggjorte gravkister er det naturlig å beregne en del ekstra arbeid (Mandt 
1983:29-31). 

I Danmark har en i to tilfeller, nemlig i den ene av Jellinghaugene (vikingtid) og 
«LusehØj» på Fyn (bronsealder), funnet rester etter trekonstruksjoner som kan tyde 
på at disse jordhaugene er bygd sektorvis (fig. 4) (Andersen 1972, Grieg 1975:12-14, 
Thrane 1978a, 1978b ). Lignende forhold er også observert i storhaugen Magdalen
berg i Wiirtenberg (Thrane 1978a: 10). I Raknehaugen var det indre av haugen bygd 
opp av store mengder med tømmer (Grieg 1941, 1975). I den store gravhaugen som 
inneholdt det rike Sætrangfunnet, ble det funnet rester etter en midtstolpe som kan 
være brukt under konstruering av haugen (Slomann 1959:15). 

Fig. 3. «Byrkjehaugen» på Voss under utgraving. 
Foto: H. Shetelig 1908. 
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Fig. 4. Bygging av gravhaug sektorvis. (Etter Andersen 1972.) 

Som eksempel til å illustrere variasjonen i gravminnenes byggemateriale, vil jeg 
trekke frem «Tamburhaugen» i Dale i Sunnfjord. Dette gravminnet bestod av ei 
kjernerøys som var dekket av flere lag med jord (fig. 5). I bunnen av kjernerøysa var 
steinpakningen i all vesentlig grad bygd av store, runde kampesteiner. De største 
veide omkring 400-500 kg (Ringstad 1987:24). Det er utenkelig at steiner av denne 
størrelsesorden kan være båret til stedet. De må være slept, dradd eller kjørt. Hvor 
langt, er mer uvisst. Steiner på denne størrelsen ble ikke observert i området rundt 
haugen, og fantes ifølge lokalbefolkningen heller ikke i den umiddelbare nærhet. 

Over de store steinene i bunnen lå det mange steder større, tjukke heller og 
nærmest isolerte bunnlaget fra den øvre del av kjernerøysa, som for det meste bestod 
av mindre hodestore steiner. Kjernerøysa var tilslutt dekket av et ca. 0,5-1 m tjukt 
lag med jord og grus. Langs ytterkanten på haugen var det lagt en kantkjede av 

Fig. 5. Snitt gjennom «Tamburhaugen» på Dale i Sunfjord. (Etter Ringstad 1987.) 
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Fig. 6. Treredskap funnet i «Salhushaugen» på Gunnarshaug på Karmøy. Foto: Hist.Mus. 
Bergen. 

mindre hodestore steiner. Det er her påvist en klar lagdeling som viser at gravminnet 
ikke tilfeldig er kastet sammen. Også selve kjernerøysa er planmessig bygget opp. 
Lignende forhold er observert i flere store gravminner, og er nok regelen mer enn 
unntaket. Det kan her nevnes «Kongshaugen» på Bolstad ved Voss (Bruen Olsen 
1986). 

Den teknologiske kunnskap og de hjelpemidler en hadde til disposisjon vil også ha 
vært avgjørende for hvor stor arbeidsmengde som ble lagt ned i byggingen av 
gravminnene. Dette gjelder både hjelpemidler ved transport og «framgraving» av 
massen. Den teknologiske kunnskapen har variert over tid og kan også ha vært 
forskjellig fra område til område. I flere storhauger er det funnet defekte trespader 
og trebårer som høyst sannsynlig har vært brukt ved bygging av monumentene (fig. 
6). Her kan nevnes «Farmannshaugen», «Oseberghaugen», «Raknehaugen», «Gok
stadhaugen», «Salhushaugen», den ene av J ellinghaugene og haugen som Tuneski
pet lå i (Grieg 1975:13-14). 

På tross av de usikkerhetsfaktorene som er listet opp, mener jeg at en med mer 
eller mindre sikkerhet kan sannsynliggjøre energiforbruket ved å ta utgangspunkt i 
gravminnenes størrelse. Generelt kan en si at dess større gravminnet er, dess større 
ressurser ligger bak byggingen. En liste som viser gravminnenes kubikkinnhold vil 
med andre ord med visse unntak, langt på vei også være en rangeringsskala over 
energiforbruket. 
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Selv om det var mulig å beregne det eksakte antall dagsverk som lå bak byggingen 
av et gravmonument, så vil en likevel ikke med sikkerhet kunne si hvor lang tid dette 
arbeidet har strukket seg over. Et gravmonument som det ligger 400 dagsverk bak, 
kan f.eks. ha blitt oppført av 20 personer i løpet av 20 dager, så vel som av 200 
personer i løpet av 2 dager. Hvis arbeidet har strukket seg over en lengre periode, er 
det mulig at en større familie eller slekt kan ha stått bak byggingen. Er gravminnet 
oppført i løpet av kort tid, må vi tenke oss at et oppbud av folk fra et større område 
har deltatt, kanskje folk fra ei bygd eller en stamme. 

De store gravminnene som ledd i en kommunikasjonsprosess 

Den menneskelige tilværelsen kan ikke forandres eller eksistere uten kommunika
sjon. For bedre å kunne forstå tankene og meningene bak byggingen av de store 
gravmonumentene, er det derfor viktig at en prøver å se dem som ledd i en 
kommunikasjonsprosess. 

Kommunikasjon antyder overføring av et budskap, og innbefatter foruten selve 
budskapet, sender, mottaker og en forbindelseskanal. Dette er de 4 grunnleggende 

Fig. 7. Kommunikasjonsprosessen med de 4 grunnleggende elementene. (Etter Ringstad 1987, 
om tegnet av Elinor Hoff.) 
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elementene som inngår i kommunikasjonsprosessen (Wiio 1976). Den eneste kjente 
av kommunikasjonsvariablene i vårt tilfelle er forbindelseskanalen. Et gravminne 
kan nemlig betraktes som kommunikasjonskanal mellom en sender og en mottaker 
(Tainter 1978:113, Hyenstrand 1979:44). Vi står her med andre ord overfor en 
nonverbal kulturkommunikasjon, hvor de store gravmonumentenes rolle som kom
munikasjonskanal er det sentrale (fig. 7). Sagt på en annen måte, det er gravminne
nes symbolske betydning i mellommenneskelige forhold som er det viktigste. 

Utgangspunktet for selve kommunikasjonsprosessen er senderen. Intensjonen, 
budskapet bak monumentaliseringen vil blant annet være avhengig av denne. Hvem 
var så denne senderen? Hvem var det som stod bak byggingen av de store gravmin
nene? 

Den store ressursmengden som ligger bak oppførelsen av de største gravmonu
mentene, begrenser antallet potensielle byggere. Vi vet ikke sikkert hvordan 
samfunnet var organisert på den tiden da disse monumentene ble bygd. Det er 
imidlertid klart at byggingen har krevd en form for organisering og ledelse. På 
grunnlag av dette kan vi sette fram to teorier: 

l) Et bredere lag av befolkningen har gjennom frivillig innsats bygd gravminnene 
for å tilfredsstille felles interesser og behov. Innen denne rammen vil en teore
tisk kunne tenke seg såvel et egalitært som et klassedelt samfunn. 

2) Toppsjiktet i et sterkt sosialt lagdelt samfunn står bak byggingen. Både fysisk 
makt og former for belønning kan ha vært brukt som virkemiddel. 

De to teoriene som her er skissert, markerer to ytterpunkter. I virkeligheten vil vi 
kunne stå overfor en glidende overgang, gjerne en kombinasjon av disse. 

Hvorfor gikk en så til det skritt å bygge så store gravminner som en i mange tilfeller 
gjorde? Hva er symbolikken, tanken eller ideologien bak selve monumentaliserin
gen? En må nemlig ha klart for seg at en ikke investerer i et slikt «uproduktivt tiltak» 
som bygging av en storhaug, uten at det er behov for det. 

Det er umulig for oss idag å trenge helt inn i den ideverden som ligger bak 
byggingen av de største av våre gravhauger og gravrøyser. Symbolikken eller 
ideinnholdet kan også ha forandret seg over tid, og det kan ha vært forskjellig fra 
sted til sted. Vi vet at gravskikken ellers har variert. Dette gjelder såvel gravens 
indre oppbygging og utrustning, som dens ytre markering. 

I Norge har bygging av store gravhauger og gravrøyser foregått både i bronsealde
ren og i eldre og yngre jernalder. Byggingen av store monumentale gravmæler er 
også allmenn over store deler av verden. Egypterne er f.eks. kjent for pyramidene, 
romerne for de prektige keisermausoleene og det mykenske folk for sine store 
kongegraver. En skulle derfor også vente at noe av symbolikken bak monumentali
seringen var ens. 
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Bevaring av ettermælet 

I Beowulf-kvadet får vi høre at det var viktig at gravminnet ble sett. Her heter det: 

«Weder-lyden laga og yrkte haug på lidneset, 
høg og breid, synleg vide for sjøferdmennom». 

(Rytters oversettelse 1921, vers 3155.) 

Lignende tanker og oppfatninger kommer også til uttrykk i Homers Odysseen i 
forbindelse med gravleggingen av Akilles, Petroklos og Antilokos. 

«Hele akaiernes veldige hær av spydvante stridsmenn 
reiste til sist over alle jer tre en kjempestor gravhaug 
høyt på det ytterste nes ved den mektige strøm Hellespontos, 
for at den vidt over hav kunne sees fra seilende snekker 
både av menn som lever i dag og av kommende slekter». 

(Østbys oversettelse 1958, sang 24, v. 80-84.) 

For de menneskene som bygde de store gravhaugene og gravrøysene våre må det 
også ha vært vesentlig at gravminnet ble sett. Det ligger en selvfølgelighet i dette når 
en bygde stort. At det var viktig å bli sett, går også fram av det faktum at de store 
gravminnene svært ofte ligger høyt og dominerende til (Sverdrup 1933:35, Johansen 
1979:94). Disse forhold er også blitt tatt til støtte for tanken om at den døde skulle ha 
god utsikt (Sverdrup 1933:37). 

Gravhauger og gravrøyser er foruten å være et gravgjemme også et minnesmerke 
over den døde. I sagalitteraturen kommer det tydelig fram at den dødes ettermæle er 
viktig. I Ynglingesagaen (kap. 8) heter det: «Til minne om stormenn skulle folk 
gjøre en haug ... ». At ettermælet var viktig har vi også eksempel på i Homers 
Odysseen: «Men da mitt offer var bragt og gudenes vrede var sonet, reiste jeg der 
Agamemnon en haug, for å hedre hans minne» (Østbys oversettelse 1958, sang 4, v. 
583). 

Når en gikk til det skrittet å bygge store, fremtredende og lett synlige gravmonu
ment, er det klart at en lettere vil kunne bevare den dødes minne enn om en bygde en 
liten usanselig haug. Det er likevel berettiget å spørre om det bare var hensynet til 
den døde som gjorde at en bygde store gravmæler. De mest interessante mennes
kene i denne sammenheng er kanskje ikke de døde i gravene, men de levende som 
bygde dem. Det er nemlig i første rekke deres tanker og oppfatninger graven er et 
monument over (Hyenstrand 1979:45). Dette kommer også klart fram når vi ser den 
praktiske betydning og funksjon som mange gravminner må ha hatt. Gravminnene 
kan f.eks. ha fungert som kultsted, odelshaug, høysete, tingsted eller territoriemar
kering (Ringstad 1987 :34-36). Dette er funksjoner av religiøs, rettslig og organisato
risk art som kan ha hatt betydning for å opprettholde den bestående samfunns
struktur. 
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Storhaugenes politisk-ideologiske betydning og funksjon 

Innen et egalitært samfunn vil statusforskjellene hovedsakelig være basert på alder 
og kjønn (Service 1975:49,71). Skillet mellom de enkelte medlemmene vil være 
mindre enn i et lagdelt samfunn. Grunnlaget for å bygge store gravmonument vil 
således også være forskjellig. I et egalitært samfunn vil felleskap og enhet være 
sentrale element. Dette kan også ha vært noe av budskapet bak byggingen av store 
gravmonument innen et slikt samfunnssystem. Ved å formidle slike verdier kunne en 
nemlig styrke samhørighetsfølelsen og markere avstand til andre grupper eller 
stammer. 

Det faktum at relativt få personer er gravlagt i store gravminner samtidig som 
gravene ofte er rikt utstyrt, tyder på at disse gravminnene hovedsaklig ble reist over 
personer fra det øverste sosiale lag av befolkningen (Ringstad 1987:219-227). 

Den allmenne oppfatningen blant forskerne er da også at de store gravminnene fra 
bronsealderen og jernalderen i Skandinavia er et vitnesbyrd om et lagdelt samfunn, 
gjerne et høvdingedømme. 

I et sterkt lagdelt samfunn kan byggingen av de store gravminnene ha blitt utført 
av folk fra de lavere sosiale lag. Kanskje var det treller under påbud og tvang fra 
eliten i samfunnet som bygde monumentene. 

Innen et rangssamfunn kan det også ha vært i hele folkets interesse at det ble bygd 
store gravminner for de ledende i samfunnet. Det er f.eks. hevdet at de enorme 
gravmælene til faraoene i Egypt kanskje ikke var basert på slavearbeid, men på 
innsats fra bøndene i flomtiden, da det ikke kunne drives jordarbeid (Huntington & 
Metcalf 1979:151, Holthoer 1982:45-46, Håland & Håland 1982:168). Dette 
arbeidet skjedde neppe heller under utfoldelse av særlig stor tvangsmakt, i og med at 
farao ikke støttet seg på et uavhengig militærapparat, men på bondehæren, dvs. de 
samme som arbeidet på pyramidene. Det religiøse og ideologiske grunnlaget var 
antageligvis det viktigste. Kanskje var det takknemlige undersåtter som bygde et 
evig monument over sin velgjører. Den egyptiske kongen farao, var nemlig ikke 
bare representant for guddommen, han ble selv oppfattet som Gud. Det var han som 
sørget for Egypt og borgernes beste. 

Det sakrale kongedømme er kjent fra en rekke kulturer. I Det Nye Testamente 
kommer det fram at all øvrighet, deriblant kongemakten, er innsatt av Gud (Rom 
13, 1-7 og l Pet 2, 13-18). Tanken om at kongen er av gudeætt, og forestillingen om 
at han bringer lykke eller gode år, er to trekk som virker nokså gjennomgående 
karakteristisk for det germanske kongedømme (Gunnes 1971:31). Den norrøne 
litteraturen forteller oss om konger og mektige menn som stammer direkte fra 
gudene. I Ynglingatal og Håleygjatal er det eksempler på ættetavler som er «laget» 
og viser avstammingen tilbake til guden Frøy. Kongen ble på mange måter et 
mellomledd mellom gudene og folket. Trolig var det nettopp den oppfatningen at 
herskeren var hellig som satte ham i stand til å skaffe seg kontroll over mennesker og 

74 



ressurser. Religiøse forestillinger og ritualer kunne da samordne menneskenes 
innsats (Håland & Håland 1982:92). 

Det kan ikke utelukkes at fysisk makt ble benyttet ved oppførelsen av de store 
gravmonumentene. At dette ikke alltid var nødvendig, er imidlertid klart. Det 
religiøse og sosiale presset var nok ofte tilstrekkelig. 

Det er lite effektivt å styre ved vold. Selv om en vinner makten ved vold, søker en 
etter et ideologisk grunnlag som de fleste i samfunnet kan godta (Hiorth 1975:164). 
De som oppnår makt er derfor tilbøyelig til å institusjonalisere den i form av ritualer, 
få den til å bli en del av tingenes naturlige orden, og som en konsekvens av dette, 
mindre sårbar (Shanks & Tilley 1982:133, Tilley 1984:114-116). Rituelle aktiviteter 
kan oppfattes som en spesiell form for ideologisk legitimering av den sosiale orden. 
Disse aktivitetene er særdeles mektige ved legitimering av det sosiale hierarki. 
Begravelsesritualet er et av de livssyklusritualene hvor dette kommer tydelig fram. 
nødssituasjonen er nemlig en arena hvor en kan uttrykke de sosiale rollene og 
opprettholde den sosiale struktur (Huntington & Metcalf 1979: 121ff., Shanks & 
Tilley 1982:130,133,152). Gjennom begravelsesritualet kan en også fordreie, for
dunkle sosiale forhold (Hodder 1982a:152). Døden er konsekvent følsom for mani
pulering, slik at en kan beholde eller øke innflytelse over andre. Dette kan f.eks. 
gjøres ved å idealisere visse aspekt av fortiden gjennom døden. 

Med utgangspunkt i den store arbeidsmengden som ligger bak byggingen av de 
største gravminnene, kan vi si at monumentene er uttrykk for en maktutfoldelse. 
Det faktum at få hadde muligheten til å reise et slikt byggverk, gjør dem også til et 
redskap hvor en kan markere sosiale ulikheter. Innenfor et lagdelt samfunn vil de 
store gravmonumentene være et uttrykk for den makt og posisjon de ledende i 
samfunnet hadde, og for de klasseforskjeller som eksisterte. De ble instrument for 
bestemte meninger og for manipulering av den sosiale verden. De blir et symbol som 
aktivt blir brukt til legitimering av det sosiale hierarki. De blir symbol på en ideologi, 
en maktideologi. 

En ideologi tildeler sosiale roller, sosial status og autoritet som gir en form for 
makt, dvs. den virker bestemmende inn på menneskers forhold til hverandre. Med 
andre ord ideologien fordeler posisjoner, også maktposisjoner (Seip 1978:21). 

Det «uproduktive tiltak» som byggingen av de store gravminnene kunne se ut til å 
være, blir herved en investering, en ideologisk investering. Vi kan si at makten 
manifisterer seg i storhaugene, og at storhaugene inngår i et ideologisk system. Ved 
byggingen av de store monumentene blir ideologien objektivisert eller anskuelig
gjort, den får liv i seg selv. Den makt som manifisteres i de store gravminnene, viser, 
foruten den dødes posisjon og stilling, også til den gjenlevende slekt, den dødes 
arvtagere. Monumentene er således med på å legitimere og befeste deres posisjon i 
samfunnet. De gir økt prestisje og myndighet. 

Den materielle symbolismen er ikke en passiv prosess, fordi objekter og aktivite
ter reagerer tilbake på samfunnet. Spørsmålet om legitimitetens begrunnelse er 
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heller ikke utslag av teoretisk og filosofisk spekulasjon. Grunnen er at all makt har 
behov for å rettferdiggjøre seg selv (Weber 1971:87). En har behov for å kunne 
oppfatte forskjeller som «legitime», som noe en har gjort seg fortjent til. 
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Summa ry 

The large grave-monuments- symbols of an ideology of power? 

Ethnographical material shows that positions of status are often symbolised in burial 
rituals. It is frequently found that the activity and energy invested in the burial ritual 
increase in correspondence with the rank of the deceased. The archaeologist's 
problem is to find away of measuring the amount of energy used. By studying the 
size of the actual grave-monument one can, to a certain extent, estimate the amount 
of energy used in its construction. 

Most attempts at estimating the work input show that between O .4 and 2m3 of earth 
were moved per man per da y. A grave-monument with a diameter of a bo ut 20m and 
a height of about 2.5 m (400m3

) will therefore represent between 200 and l 000 days 
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of work. The mean value for the estimates of the energy used to build such graves, is 
approximately 400 days work. 

It is easier to understand the building of these large grave-monuments if one 
regards them as part of a process of communication. A grave can be regarded as a 
channel of communication between a transmitter and a receiver. The message the 
monument conveys is determined by these factors. 

The gre at am o unt of work which Iies be hind the building of the grave-monuments 
limits the number of people for whom such tombs could be raised. The work may 
have be en voluntary, motivated by the wish to further common interests and needs. 
Payment or force may also have been involved. The fact that relatively few people 
were buried in large grave-monuments, and that the graves were often richly 
equipped, indicates that these monuments were raised primarily over people from 
the top strata of the population. 

Why were such large graves built? What is the symbolism, thought or ideology 
behind these monuments? It is obvious that one does not invest large amounts of 
time and energy in an 'unproductive enterprise' like building a great mound, without 
there being a need and reason behind it. 

The sagas clearly indicate that the memory of a man was important. By building 
great grave-monuments for all to see, fame was commemorated. In this context, 
however, the most interesting people are perhaps not the dead, but the living who 
built the graves. This is because the graves above all commemorate the latters' 
thoughts and ideas. 

In a clearly stratified society the great grave-monuments can become a tool 
marking social differences and conserving the existing social structure. By means of 
the death ritual one could distort or obscure social conditions. Ritual practices can be 
understood as a special kind of ideologicallegitimation of the social order. Bas ed on 
the great amount of work involved in building the large grave-monuments, we can 
sa y that the monuments are an expression of a display of power. The y be come a 
symbol which is actively used as a legitimation of the social hierarchy. The y become a 
symbol of an ideology of power. The 'unproductive enterprise' which the building of 
the great grave-monuments may seem to represent, becomes an investment; an 
ideological investment. 

(Trans!. by Lars J. Hartveit) 
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Trond Løken 

riftsformer i folkevandringstidsgården i 
Rogaland 

Innledning. Forskningsstatus 

Gården i folkevandringstiden i Rogaland er godt kjent i fra adskillige undersøkelser 
og publikasjoner, især fra 1930-tallet og fram til Ullandhaugpublikasjonen (Myhre 
1980). 

Det har, især i 1960 og -70 årene vært ført en debatt om gårdens struktur, både i 
fysisk og økonomisk forstand. Lillehammer (1979:35) summerer opp debatten med 
at vi kjenner ganske godt den fysiske struktur, men at den økonomiske gårdsstruktu
ren er mindre vel utforsket. 

Når det gjelder den økonomiske siden har arkeologenes synspunkt på hva som har 
betydd mest, hovedsakelig vært at fe bruket var viktigere enn åkerbruket (Lilleham
mer 1979:27). Rønneseth (1974) mener imidlertid at det motsatte er tilfelle, noe 
Lillehammer synes å gi tilslutning til (op.cit.). 

Debatten er preget av et lavt presisjonsnivå i utsagnene, som f.eks. Hagen 
(1953:135): «Gårdene viser at februket har spilt en hovedrolle». En kan spørre seg 
om hva som menes med at det ene eller det andre er viktigere: er det mengden av 
arbeidsinnsats av gårdens folk eller er det mengden av energi som folkene lever av. 
En må regne med at på grunn av inneforingsbehovet vil fe bruket kreve en forholds
vis stor arbeidsmengde for en gitt energimengde i forhold til samme energimengde 
fra åkerbruket. Det er altså viktig å presisere hva en legger i at åkerbruk eller februk 
er viktigst. 

Selv om mengden av arbeid er en viktig faktor i det økonomiske liv, er det dog 
energiutbyttet som gir livsvilkårene. Jeg vil derfor velge å presisere utsagnet: åker
bruk er viktigere enn februk, til: åkerbruk gir mer energi til befolkningen enn 
fe bruk. Men det må ikke glemmes at fe bruket ved gjødsling også er en viktig faktor i 
åkerbruket. 

Lillehammer (1979:27-28) mener «det er vanskeleg å koma noko nærare ei klar
gjering av tilhøvet mellom åkerbruk og husdyrhald uten vidare undersøkingar. Og 
det må vel vedgås at det ville væra svært vanskeleg, men kanskje ikkje umogleg, å 
kvantifisera dette tilhøvet». Såvidt jeg kan se er Myhre (1983) den eneste som har 
gjort forsøk på en slik kvantifisering. Han konkluderer med (op.cit: 150) at kornpro
duksjonen må ha bidratt med en hoveddel av næringstilskuddet. Det tallmateriale 
som Myhre presenterer (op.cit:159) gir imidlertid ikke grunnlag for denne konklu-

79 



sjonen, da det alternativet som holdes for mest sannsynlig, gir grunnlag for at 
tilsammen henholdsvis 50 og 48 personer kan få dekket sitt kaloribehov fra hen
holdsvis åkerbruket og fe bruket på de 7 gårdene som Myhre har med i analysen. 

Som nevnt er det gjort svært mange undersøkelser av folkevandringstidsgårder. 
Lillehammer ( op.cit:24) summerer opp at det er utgravd 74 tufter på 40 ulike steder. 
Nesten ingen gårder er totalundersøkt. 

Når en tar i betraktning kostnadene ved gårdsundersøkelser, synes det lite sann
synlig at Lillehammers ønske om at nye undersøkelser skal kunne gi et kvantitativt 
stort nytt materiale i de nærmeste årene. Dersom en ønsker å klargjøre og konkreti
sere forholdet mellom åkerbruk og fedrift, må det skje på grunnlag av det materiale 
som vi har. 

Uenigheten i den tidligere debatten kan trolig føres tilbake til forskernes forskjel
lige utgangspunkt og datamateriale. Petersen (1933,1936) undersøkte for det meste 
gårdsanlegg som lå marginalt i terrenget og hvor dyrkingsjordressursene var små. 

Hagens Sostelid (1953) er også en utpreget heie gård med lite åkerareal (ca. 20 da.) 
og store beite- og slåtteressurser. På den annen side har Rønneseth (1974) for det 
meste arbeidet med gårdene på flat-Jæren, og især i forbindelse med store, ikke 
undersøkte gårdsanlegg som Obrestad, Njærheim m.flere i Hå kommune. 

Ulempen ved at Rønneseths viktigste objekter ikke er utgravd, er at åkerbrukets 
betydning i økonomien bare kan vurderes ut fra størrelsen og karakteren til inn
marka, og ikke kan relateres til storfeholdet, noe som vi får indikasjon om størrelsen 
av i de utgravde hustufter. 

Problemstilling 

Som arbeidshypotese kan en ut fra dette hevde at innenfor jernaldergårdens i 
hovedsak ensartede fysiske struktur, finnes forskjellige økonomiske strukturer. 
Disse vil kunne karakteriseres som erhvervsspesialisering til åkerbruks- eller fe
bruksdominerte gårder innen jordbruket. Slik spesialisering vil trolig være avhengig 
av de fysiske forutsetningene som landskapet i hvert tilfelle ga. 

Myhre (1978:256-58) har skissert muligheten av spesialiserte bosetninger i for
skjellige økologiske soner, hvor jakt, fiske og jernutvinning, i tillegg til åkerbruk og/ 
eller fe bruk, gir grunnlag for fast bosetning. I det følgende skal det derfor analyseres 
om det i den mest omfattende av Myhres grupper (lavlands gårdene) finnes spesiali
serte åker bruks- og fe bruks gårder. 

Myhre har også (1983:158f) beregnet folketall på endel slike gårder og videre 
beregnet sannsynlig energiproduksjon fra fe bruket og de innhegnete åker bruksarea
ler, for å undersøke hvor stor folkemengde de to delene av jordbruket ga grunnlag 
for og derved kontrollere om vurderingen av folkemengde ut fra husareal stemmer 
overens med det som energiproduksjonen gir som mulig befolkningstall. For å få 
svar på hovedproblemstillingen må en rekke av disse delproblemer undersøkes. 
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Grunnlaget i analysen vil bestå av data om husstørrelse og fjøsareal, samt størrelsen 
på innmarksarealet, men jeg vil bruke endel av disse grunnlagsdata på en noe annen 
måte enn det Myhre gjør. Dette vil gjelde befolkningsstørrelsen, hvor jeg legger til 
grunn størrelsen på beregnet boligareal, ikke totalareal som Myhre, og at 1/12.5 del 
av dette angir befolkningens størrelse. Videre at fjøsarealet eller fjøslengde vurde
res slik som Myhre gjør det i Ullandhaugpublikasjonen (1980), men at minste 
alternativ brukes, slik at storfeproduksjonen ikke overvurderes. Dessuten har jeg 
forsøkt å skape et sikrere grunnlag for å beregne størrelsen på innmarksarealet ved 
oppmåling av noen innmarksarealer. Fra disse data vil andre tall for befolkningsstør
relse, storfe- og åkerbruksproduksjon kunne utledes. 

De fleste forskere regner med at samfunnet i folkevandringstid i SV-Norge har 
vært organisert som høvdingedømmer med et redistribusjonssystem for endel vik
tige varer. Markedshandel er ikke etablert. Følgelig kan en ikke regne med at 
massevarer med stort volum og lav pris, som korn, normalt har inngått i utvekslings
systemet. Hver produksjonsenhet vil følgelig så langt som mulig søke å produsere 
sine livsnødvendigheter, for å være uavhengig av usikre tilførsler fra makteliten 
(Nasman 1986:29). Selv om en ikke skal se bort ifra muligheten for at det innen et 
lokalt/regionalt perspektiv ble utvekslet f.eks. kjøtt/melkeprodukter mot korn, må 
en derfor regne med at hver gårdsenhet i folkevandringstid hadde som mål å kunne 
produsere nok energi (mat) til eget forbruk. 

Hver gård må altså sees på som en produksjonsenhet hvor det ikke bare er mulig å 
produsere en viss, tilstrekkelig energimengde for befolkningen, men hvor en også 
kan belegge at de nødvendige produksjonsmidler og kapasitet finnes. 

Med dette som forutsetninger vil jeg undersøke: 
l: Hvor stor del av den antatte befolknings kalori behov som storfeholdet kunne 

dekke. 
2: Er det forskjell i dekningsgrad mellom forskjellige grupper av gårder? 
3: Vil den inngjerdete marka kunne gi tilstrekkelig kornmengde til å dekke resten 

av energibehovet? 
4: Vil den arbeidsressurs som finnes være tilstrekkelig til å drive det februk 

(skaffe nok vinterfor) og det åkerbruk som spørsmålene l og 3 indikerer? 

Variabler som skal undersøkes 
For å kunne kvantifisere betydningen av åker- og februksproduksjonen, for deri
gjennom å kunne vurdere de to delenes betydning for ernæringen på jernaldergår
dene, er det en rekke faktorer som må være bestemt på det utvalget av gårdsanlegg 
som analyseres. Da Lillehammer i 1979 (op.cit.) konkluderte med at en kvantifise
ring neppe var mulig, manglet det undersøkelser som kunne bidra til å bestemme 
disse faktorer. 

Senere har imidlertid Myhre i en rekke artikler bearbeidet datagrunnlaget fra 
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gårdsundersøkelsene, og derigjennom gjort det mulig å kvantifisere flere av de 
nødvendige faktorer i en slik analyse. I Ullandhaugpublikasjonen (Myhre 1980) blir 
de utgravde hus analysert med hensyn til fjøsareal, boligareal og areal for andre 
formål (uthus, lager, smie o.l.). 

Boligareal- folkestørrelse 

Boligarealet gir grunnlag for estimering av befolkningstallet på en gård. Myhre har 
(1983: 156) vurdert dette i relasjon til andre arbeider (Narrol1962, Casselberry 1974, 
1975) og konkluderer med at hvert individ i gjennomsnittet bør ha 12,5 m2 til 
disposisjon av boligarealet. Det er derved skapt et grunnlag for å estimere befolk
ningstallet, uavhengig av estimeringen av fjøsareal og beregnet antall vinterforet 
storfe, slik Hagen (1953: 154ff) gjorde det. 

Som eksempel på at en slik arealnorm ikke alltid har vært fulgt, kan folkevand
ringstidstuftene på Utsira brukes. 7 slike er undersøkt, og 6 av disse egner seg for å 
vurdere boligareal. Både husenes konstruksjonsmåte, oppdeling i en del med 
steinbrolagt midtgang og en annen del med et sentralt beliggende ildsted, innheg
ning på utsiden og funn av alle de gjenstands grupper som en normalt gjør i hustufter 
fra folkevandringstid, samt et innslag av fiskeredskap (fiskesøkk), viser at husene 
har hatt bosetning av begge kjønn og at de trolig representerer helårsboliger med 
fiske og februk som basisnæringer (Myhre 1978:263). 

I de 6 hustuftene, som også har en fjøsdel, utgjør boligdelen i gjennomsnitt 29m2
. 

Dersom vi regner 5 personer som den sannsynligste størrelse på en kjernefamilie, 
som er den mest sannsynlige sosiale enhet som har bodd i disse husene, vil det gi et 
areale på 6m2 på hver person. Dette er bare halvparten av hva Myhre kom fram til 
som normal behov. 

Det synes derfor å være klarlagt at det innen forskjellige økonomiske systemer i 
Rogaland i folkevandringstid har vært stor forskjell på det areal hver person hadde 
til disposisjon. Spørsmålet er imidlertid om dette kan få noen konsekvenser for de 
mindre enhetene innen folkevandringsgårdene med den tidligere definerte struktur. 

Siden de mindre enhetene tilhører den samme grunnleggende økonomiske struk
tur som de større, og derved har de samme forutsetninger og behov for areal i den 
daglige virksomhet, velger jeg å regne med det samme arealbehov per person 
uansett enhetens størrelse. Det ville også være helt tilfeldig hvilket arealbehov en 
ellers skulle velge, slik at analysen kunne bringes akkurat dit hvor det var ønsket. 

En skal være klar over at en større folkemengde på de små enhetene vil innebære 
at dekningsgraden fra storfeproduksjonen ville minske og behovet for åkerbruks
produkter øke. Likeledes vil forholdstallet mellom mennesker og storfe bli lavere og 
derved gi bedret mulighet for å skaffe nok vinterfor til et fullsatt fjøs. Evnen til å 
bearbeide åkeren innen rimelig tid ville også øke. 
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Fjøsareal- antall storfe 

Myhres (1980:265ff) beregning av minste fjøsareal, på grunnlag av forekomst av 
steinbrolagt midtparti og funnforekomst i husene, er i prinsippet den samme type 
vurdering som Hagen (1953:141) gjorde. Men da dette er gjort på grunnlag av 
omtegning av plantegninger og nøyere analyse av funnforhold, og materialet er 
utførlig presentert, gir det en helt annen detaljert informasjon om de enkelte 
gårdsanleggene og derved mulighet for å vurdere konklusjonene. 

Den viktige enhet i forbindelse med fjøset er lengden, idet man må kunne regne 
med at hvert storfe har hatt behov for maksimum l meter av fjøslengden (Hagen 
1953:140). Maksimalt antall dyr vil derved være 2 x lengden på fjøsdelen -7- l for 
døråpningen. En må kunne regne med at fjøset ikke var laget større enn det antall 
storfe en ønsket å vinterfore, slik at behovet for vinterfor kan beregnes ut fra 
maksimalt antall dyr. 

I fjøset har det selvsagt måttet være plass til ungdyr, kviger og okser, slik at 
melkeproduserende dyr kan regnes til 60 % av det antall det er plass til. 

Åkerarealet 

I løpet av 1970-80 årene har det økonomiske kartverket dekket alle områder for 
aktuelle, tidligere undersøkte jernaldergårder. Det er derfor nå til disposisjon et 
kartverk som gir grunnlag for å vurdere og måle mulig innmarksareal, både hvor 
utgard finnes og hvor slik ikke er dokumentert. 

Viktige faktorer, som antallet vinterforet storfe, mulig åker areal og befolknings
størrelse kan derfor nå beregnes uavhengig av hverandre på de utgravde gårdsan
legg. 

Mens de tidligere analyser tok utgangspunkt i mulig åkerareal, i vurderingen av 
om åkerbruket eller fe bruket var viktigst, vil det nå være mulig å beregne kaloripro
duksjonen i februket og derved andelen av animalsk energi til den beregnete 
befolkning. Deretter kan en vurdere om befolkningen har tilstrekkelig arbeidskapa
sitet til å skaffe nok vinterfor til storfeet. Tilsist kan en også beregne energiproduk
sjonen i åkerbruket, for å finne ut om den samlede produksjonen er tilstrekkelig til 
befolkningen og om denne har kapasitet til det nødvendige åkerarbeid. Den siste 
delen kan beregnes langt bedre nå etter at Hagen (1985) har gjennomført forsøk med 
arding under norske forhold og vurdert resultatene mot tilgjengelig litteratur. 

Analyse av februksproduksjonen 

Av det store antall gårdsanlegg som er undersøkt, er det bare 8 som tilfredstiller 
kravene til å kjenne boligflate, fjøsareal og innmarksareal med stor grad av sannsyn
lighet. Grunnlaget for en analyse er derved kvantitativt lite og resultatenes usikker
het må derfor ikke underslås. 
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Gårdenes størrelse 

Av de 8 gårder kan 3 karakteriseres som store gårder av den enkle type (Myhre 
1972:17; Lyngalandstypen: Ullandhaug, Lyngaland og Auglend), 3 som små gårder 
av samme type (Skeie, Krågeland, Veddågåsen) og de 2 siste som Myhres sammen
satte type (op.cit; Storrsheiatypen: Storrsheia og Birkeland, med henholdsvis 3 og 2 
bruk). Materialet gir dessverre ikke mulighet for å analysere eventuelle forskjeller 
mellom Flat-Jæren og dalstrøkene innenfor. 

Tab. l viser på bruksnivå de valgte faktorer i analysen (totalt husareal, fjøsareal, 
øvrig uthusareal, boligareal og innmarksareal) og de avledete verdier for mulig 
storfehold og innbyggertall. Jeg har som Myhre valgt å regne med det minste 
sannsynlige fjøsareal, for at februksproduksjonen fra storfeet ikke skal bli overvur
dert. 

I Tab. 2 er det beregnet gjennomsnittstall for de nevnte 3 grupper av gårder: 
storgårder, små gårder og flerbølte gårder. Den siste gruppen kan enten vurderes 
som 2 store gårder eller som 5 mindre enheter. Gjennomsnittstall for begge synsmå
ter er regnet ut for å se om disse flerbølte gårdsanleggene i sin næringsstruktur må 
betraktes som storgårder eller smågårder. Dersom vi sammenligner tallmaterialet 
for storgårder (I) og smågårder (Il), ser vi at husarealet er vell 00 % større i I enn Il, 
mens fjøsarealet er knappe 50 %større og boligarealet er 170 %større i I enn i Il. 

Dette betyr at mens de 9 personer (avrundet oppover) på smågårdene har 23 
storfe på bås (2,5 pr. individ), så har 23 personer på storgårdene 34 storfe, noe som 
bare gir 1,5 storfe pr. individ. Det kan derved se ut til at februket er langt sterkere 
vektlagt på de små gårdene enn de store. 

Det bør understrekes at antallet storfe er maksimumstall innen det beregnete 

Tab. l. Oversikt over noen viktige variabler på 8 undersøkte folkevandringstidsgårder i 
Rogaland. 

Husflate Sikkert fjøs Annet Boli~del Antall Inn- Personer 
Gård mz m2 lengde uthus m storfe mark i boligdel 

mz da 1112,5 

Ullandhaug 550 80 16 195 275 31 60 22 
Lyngaland 424 85 17 339 33 129 27 
Auglend 439 120 20 88 231 39 112 18 
Birkeland (1) 101 40 9 62 17 5 

(2) 236 78 13 158 25 88 12 
Storrsheia (1) 223 50 lO 78 95 19 8 

(2) 292 130 26 12 150 51 99 12 
(3) 85 25 5 60 9 5 

Skeie 266 60 11 106 100 21 28 8 
Krågeland 145 60 12 9 76 23 27 6 
Veddågåsen 226 70 14 6 150 27 30 12 
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Tab. 2. Gjennomsnittstall for de samme variabler som i Tab. 1., fordelt på storgårder (!): 
Ullandhaug, Lyngaland og Auglend; smågårder (11): Skeie, Krågeland og Veddågåsen; 
flerbølte gårder (111): Birkeland og Storrsheia. 

Husflate Sikkert fjøs Annet Boligdel Antall Inn- Personer 
Gårds type m2 m2 lengde uthus m2 storfe mark i boligdel 

m2 da 1/12,5 

I Storgårder (3) 471 95 18 94 282 35 100 22,6 
Il Smågårder (3) 226 63 12 40 109 23 28 8,7 
Hia Birkeland 469 162 32 45 262 63 94 21,0 

Storrsheia som 
2 storgårder 

IIIb Do som 5 
smågårder 187 65 13 18 105 25 38 8,4 

minimumsareal til fjøs. Disse trenger ikke å ha vært fullt besatt. Plass til hest må 
kanskje også trekkes fra. 

Med hensyn til de to flerbølte gårdsanleggene viser Tab. 2 at vurdert som 2 
storgårder er det gjennomsnittlige husareal, boligareal og innmarksareal svært likt 
storgårdsgruppen, mens fjøsarealet er 80 %større. 

Vurderes de to flerbølte gårdsanleggene som 5 mindre driftsenheter blir både 
fjøsareal og boligareal identisk med tilsvarende for de små gårdene, total husflate 
17 % mindre og innmarksarealet 35 % større enn på smågårdene. Også de avledete 
tall for storfe og beboere blir nær identiske. 

Den store grad av overensstemmelse, tross det lille antall enheter, er trolig mer 
enn tilfeldighet. I alt ser det ut til at de to flerbølte anleggene har større likhet 
(mindre prosentavvik) med smågårdene enn med storgårdene. 

Det er også grunn til å merke seg at befolkningstallet for de små gårder, 9 
personer, er i god overensstemmelse med hva en lang rekke forskere har vurdert 
som en sannsynlig enhet i eldre jernalder (Widgren 1983 og der anført litt.). 

Likeledes er det gjennomsnittlige befolkningstall på gårdene i Rogaland i 18018,4 
personer (Lindanger 1987:147). Situasjonen rundt 1800 kan på mange måter 
sammenlignes med folkevandringstiden; med et sterkt be\,olkningspress, som ihvert
fall i 1800 medførte at befolkningen pr. driftsenhet var mer enn 2 personer større enn 
den en finner rundt 1660. 

Det kan også være grunn til å peke på at folketallet på storgårdene (23) synes å 
passe godt til de forestillinger som Hagen (1953) gjør seg om størrelsen på en 
storfamilie. Analysen kan derved antyde at en i Rogalands folkevandringstid både 
kan finne storfamilier og kjærnefamilier innen den sosiale organisering av gården. 

Avspeiler så oppdelingen i smågårder og storgårder i det lille utvalg i analysen 
reelle forhold? Uten å kunne gripe til en storstilet oppmålingsvirksomhet i Rogaland 
er den eneste mulighet til å foreta en kontroll å undersøke hva Myhre (1972) har 
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Fig. l. Fordeling av størrelsen på innmarka til 57 gårder i Høyland fjellbygd, Sandnes kom
mune, med funn eller gårdsanlegg fra eldre jernalder. Kilde: Myhre 1972. 

registrert om innmarksstørrelsen på eldre jernaldersgårdene i Høyland fjellbygd. 
Ialt er det der (op.cit 25-99) opplysninger om maksimal åkervidde innen utgard, 
hvor denne er dokumentert, eller begrenset ut fra topografi og/eller rydningsspor for 
57 gårdsanlegg. Fig. l viser hvordan disse gårdenes åkerstørrelse fordeler seg, 
inndelt i klasser på 10 da. Det er en klar konsentrasjon til klassene 40-49 og 100-109 
da. Det er her nødvendig å påpeke at de oppgitte arealer er maksimalarealer, slik at 
det er sannsynlig at den faktiske fordeling på klasser ville ha blitt forskjøvet i retning 
av mindre areal pr enhet. Materialet fra Høyland fjellbygd synes derved å under
støtte påvisningen av at gårdene deler seg i to grupper. 

Dekningsgrad av energibehovet fra fe bruket 

Hvor stor del av kalori behovet for befolkningen i de to gårdgruppene ville storfehol
det kunne dekke? Dersom en tar utgangspunkt i Lundens (1975:303ff) beregnings
måter for avkastning i februket, vil35 storfe på storgårdene, derav 60 %melkekyr, 
gi kjøtt og melk tilsvarende 6,72 mill. kcal. Befolkningen vil, med et gjennomsnittlig 
kaloribehov (for voksne og barn) på 2400 kcal/dag totalt trenge 20,15 mill. kcal. 
Storfeholdet vil derved dekke 33 %av kaloribehovet. 

Smågårdenes 23 storfe gir på samme måte 4,41 mill. kcal. av et behov på 7,88 mill. 
kcal. og dekker derved 56 %av behovet. 

I relasjon til problemet som ble stillet innledningsvis, synes altså analysen å vise at 
åkerbruket har betydd mest på de store gårdene, siden omtrent 2/3 av kaloribehovet 
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må ha blitt dekket av vegetabilsk føde. På de små gårdene har forholdet vært 
omvendt, idet bortimot 2/3 av kaloribehovet kunne dekkes av animalsk føde. 

Dekningsgraden fra februket, især på smågårdene, kan synes svært høy, men 
Lunden (1975 :292) viser at i 1723 var februkets andel av energiproduksjonen i 
jordbruket 40 %. Det hefter mye usikkerhet til tallmaterialet fra matrikuleringsopp
gavene fra 1723. Lundens tall fra første halvdel av 1800 årene tyder på at et nivå på 
februksproduksjonens andel på 25-30 % er mer sannsynlig, men de viser også at 
andelen kunne drives opp i 35 % når det var ønskelig (op.cit: 295). Dersom en 
februksandel på 25-30 % også har gyldighet for jordbruksproduksjonen i Rogaland i 
middelalder, innebærer analyseresultatene at jordbruket i Sør-Rogaland har blitt 
mer åkerbruksorientert etter folkevandringstid. Dette står i strid med Rønneseths 
oppfatning (1974:104), men stemmer overens med de synspunkter som svenske 
kulturgeografer har på utviklingen av jordbruket (Widgren 1983:123f, Lindquist 
1968:47ff). Ramqvist (1983:173) regner med at februket på Gene sto for 63 o/o av 
kaloritilgangen fra jordbruket, slik at også i andre områder har februket vært 
vektlagt slik at omtrent 2/3 av energiutbyttet i jordbruket kommer fra februket. På 
den annen side ser det ut som om februket i Ostergotland bare har bidratt med 
knappe 30 %av energiproduksjonen i jordbruket der (Widgren 1983:78). 

Forholdet mellom forbehov og arbeidskraft-tilgang 

Er det mulig og/eller sannsynlig at befolkningen kan ha klart å skaffe tilstrekkelig 
vinterfor til det beregnete antall storfe? Det framgår av Myhre (1983:155ff) at 1,5 
storfe pr. person var det vanlige på Jæren på 1700-tallet og at en kan finne eksempler 
på opp til2 storfe pr. person. Forholdstallet 2,5:1 for smågårdene kan derfor virke 
urealistiske. 

Dersom en tar utgangspunkt i Hagens (1953:154) opplysninger om arbeidskraft
behovet i indre Agder-Telemark og beregner utfra de beste forhold, hvor det trengs 
8 dagsverk forsanking pr. vinterforet ku, vil storgårdene trenge 280 dagsverk fra en 
sannsynlig voksen arbeidsfør mannlig befolkning på 5 personer. Det gir 47 arbeids
dager, noe som det må kunne regnes for fullt mulig å investere i fe bruket om 
sommeren- tidlig høst. Trolig er arbeidskraftbehovet mindre, da inneforingstiden i 
de strøk av Rogaland hvor de analyserte gårdene ligger har vært en del mindre enn i 
indre Agder. 

For smågårdene blir arbeidskraftbehovet 184 dagsverk, utført av 3 personer, som 
gir en arbeidsperiode på 61 dager. Dette er noe lenge, da de fleste kilder regner med 
en forsankingstid på 50-60 dager i Rogaland som i indre Agder (Hagen 1953:154). 
Men siden inneforingstiden er kortere i Rogaland enn i indre Agder, vil for behovet 
bli noe mindre og derved arbeidsperioden tilsvarende kortere. På den annen side er 
trolig 3 personer til høyonn i meste laget av en befolkning på 9 personer. En 
stikkprøve fra Forsand i 1801 antyder 2,7 voksne menn i gjennomsnitt av en befolk-
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ning på 9 personer. I alt antyder dette at det vil være mulig å samle tilstrekkelig 
vinterfor til23 storfe på smågårdene, selv om arbeidskapasitet og tid til disposisjon 
vil være nyttet til grensen av det mulige. Tatt i betraktning av at dette er små, 
marginalt beliggende gårder, er det ikke overraskende at disse har hatt en vanskeli
gere driftsøkonomisk situasjon enn de store gårdene. 

Analyse av åkerbruksproduksjonen 

Ved at en har kommet fram til mulige tall for energitilførselen fra storfeproduksjo
nen, kan en også prøve å analysere åkerbrukets rolle i gårdenes erhverv. Jeg regner 
med at resten av den nødvendige energitilførselen har kommet derfra. Dette er 
selvsagt ikke helt korrekt ettersom både småfeholdet og jakt/fangst og fiskeproduk
ter har bidratt. Som Lunden (1975) har vist, har jakt/fangst og fiskeprodukter spilt 
en helt marginal rolle i jordbrukssamfunn som det jærske. Han mener også at 
energitilførselen fra småfeholdet er begrenset til kjøttproduksjonen. Dette trenger 
på ingen måte å være riktig. Både Odner (1969:70) for Vest-Norge og Widgren 
(1983:78) og Ramqvist (1983:173) for to områder i Sverige mener at saue- og 
geiteholdet ga et viktig tilskudd i kaloriproduksjonen i form av melkeavdrått. Men 
da småfeholdet ikke kan beregnes, holdes det utenfor denne analysen. Energitil
skuddet derfra kan betraktes som det minimum av overskuddsproduksjon som 
måtte til for at befolkningen skulle kunne skaffe seg nødvendighetsartikler eller 
luksusvarer, produsert av andre. 

Mens en tidligere, ved tilbakeslutninger fra de middelalderske kilder, har prøvd å 
danne seg et bilde av mulige driftsformer i åkerbruket i folkevandringstiden, vil jeg 
ta utgangspunkt i befolkningens kaloribehov fra åkerbruket, samt innmarkens stør
relse, for å vurdere hvilke mulige driftsformer som kan tilfredstille dette kaloribe
hovet. 

Størrelsen på produktivt innmarksareal 

Selv om størrelsen på det innhegnete areal kan måles, er dette ikke ensbetydende 
med at en kjenner det produktive innmarksareal. Hus med tun, fe gate, gravhauger, 
rydningsrøyser og impediment som stein, berg i dagen og myr/våtlendt mark må 
trekkes fra det innhegnete areal. 

Det har ikke tidligere vært gjort annet enn en skjønnsmessig vurdering av de 
produktive arealenes størrelse på gårdene i Rogaland (Hagen 1953:123ff; Myhre 
1983: 158). Ved betraktning av innmarksarealer med den store mengden grav anlegg 
og rydningsrøyser spredt utover, får en lett det inntrykk at svært mye av arealet ikke 
er dyrkbart, fig. 3 og 4. Før jeg begynte å foreta målinger, vurderte jeg selv, i likhet 
med de nevnte forskere, slike arealer til å utgjøre ca. 1/3 av totalarealet. 

Det føltes imidlertid svært utilfredstillende å basere den videre analyse på et slikt 
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Fig. 2. Kart over 1!J av gårdsanlegget på Storrsheia, Bjerkreim kommune. Etter Espedal og 
Næss 1976, AmS tap. ark. 



Fig. 3. Rydningsrøysfelt på Sporaland, Sandnes kommune. Foto: T. Løken. 

skjønn. Jeg har derfor foretatt oppmåling av uproduktive arealer på hele eller deler 
av 4 gårdsanlegg. Disse er brukt fordi det fantes detaljerte kart, flyfoto med stor 
målestokk eller det har foreligget en situasjon hvor oppmåling har vært nødvendig 
på grunn av frigivelsessøknad. To av anleggene i analysen, Lyngaland og Storrsheia, 
er blandt de anleggene hvor oppmåling er foretatt. I tillegg er et anlegg, Uadal, ca l 
km vest for Storrsheia (Lillehammer 1985:204) og deler av innmarka på Sporaland i 
Høyland fjellbygd, Sandnes (Myhre 1972:44) blitt målt opp. 

Oppmålingsmetodene har vært forskjellige. På to anlegg (Lyngaland og Spora
land) har de ikke-dyrkete arealer blitt målt opp i terrenget, mens på de to andre 

Tab. 3. Fordeling av areal, i da. (mål) og%, for hus/tun, geil, grav/rydningsrøyser, stein/berg/ 
våtmark og dyrket mark på hele eller deler av 4 gårder i Rogaland. 

Total Tun hus Geil Grav/Rydn. Stein, berg, Dyrket 
Gård areal areal areal røys våtmark dyrkbart 

areal areal areal 
da da % da % da % da % da % 

Storrsheia 33,3 1,6 4,7 0,35 1,1 1,2 3,6 0,2 0,6 30,0 90,0 
Lyngaland 129,0 2,0 1,6 0,2 0,2 10,6 8,2 4,3 3,3 111,7 86,7 
Uadal 39,0 1,7 4,4 0,3 0,8 2,0 5,1 1,1 2,8 33,9 86,9 
Sporaland 5,0 0,5 10,0 0,2 4,0 4,3 86,0 
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anleggene er de udyrkete arealer målt ved hjelp av et planimeter på henholdsvis kart 
(Storrsheia) og flyfoto (Uadal). 

Tab. 3 viser hvor stor andel av arealet som henholdsvis tun med hus, grav/ 
rydningsrøyser, geil og stein/våtmark utgjør på de enkelte anleggene. 

På Storrsheia (fig. 2) ble den delen av gårdsanlegget som ikke var berørt av 
moderne oppdyrking, kartlagt av Næss og Espedal i 1976. Som det framgår av kartet, 
finnes det både hus, tun, geil, gravhauger, rydningsrøyser og enkeltliggende stein 
innen området. Nesten 3 hustufter med 45 %av husarealet på gårdsanlegget finnes i 
den kartlagte delen, som i areal bare utgjør vel33 da. av ialt 95 da. inngjerdet areal 
(35 %) . Den beregnete andel av marka som er uproduktiv, vil derfor heller være for 

Fig. 4. Gårdsanlegget på Lyngaland, Time kommune. Offentliggjøres med tillatelse fra Forsva
ret. Foto: R. Johnsrud. 
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stor enn for liten, især fordi tun med hus representerer den største innskrenkning av 
innmar ksarealet. 

Det oppmålte området på Sporaland representerer trolig den opptimale andel 
som rydningsrøyser og gravanlegg legger beslag på i et innmarksareal. Rydnings
røysene ligger her så tett som jeg kan huske å ha observert det, jfr fig 3. Marka er så 
steinete at den, ifølge herredsagronomen er helt på grensen til hva som er regnings
svarende å dyrke opp med moderne teknologi. 

Også på Lyngaland utgjør grav/rydningsrøyser en relativt stor andel av innmarks
arealet. Flybildet av gårdsanlegget (fig. 4) viser da også at disse elementene domine
rer synsintrykket, slik som på Sporaland. 

Tab. 3 gir en indikasjon om at på store gårder representerer tun og geil en liten 
andel av innmarksarealet, mens de flerbølte gårder, som Storrsheia, slutter seg til de 
små gårdene også med hensyn til det at tun og geil representerer en forholdsvis større 
del av innmarksarealet. Det viktigste som kan leses ut av tab. 3 er imidlertid at ikke 
produktivt areal for alle tre typer anlegg representerer bare 10-14 %av totalarealet. 
Selv om resultatet for Sporaland ikke inkluderer tun og geil, vil disse områdene 
neppe ha representert mer enn ca. 2 %, siden Sporaland er en gård på størrelse med 
Lyngaland, med ca. 150 da innmark (Myhre 1972:44). Siden den oppmålte delen av 
Sporaland er en liten del i gårdens ytre deler, som en i nyere tid ikke har kunnet 
dyrke, må vi kunne regne med at tettheten av grav/rydningsrøyser som et gjennom
snitt på gården har vært noe lavere. Ialt er det derfor ikke urimelig å konkludere med 
at også for Sporaland har det uproduktive areal representert 10-14 % av arealet, 
som for de andre gårdene. 

Som konklusjon på denne begrensete undersøkelse av hvor stor del av innmarks
arealet som har vært produktiv jord, må vi kunne si at andelen er forbausende høy, 
og vil i det følgende settes til 85 %. 

Driftsmodeller i åkerbruket 

Vurderer vi først storgården med i gjennomsnitt 100 da. innmarksareal, blir det 
dyrkbare arealet 85 da. Befolkningens kaloribehov fra åkerbruket er 12,55 mill. 
kcal, noe som innebærer at hvert da. innmark i gjennomsnitt må gi en netto 
produksjon på 148 000 kcal. eller 53 kg havre. Med en utsæd på 25 kg/da, som synes å 
ha vært det vanlige i det gamle jordbruket (Hagen 1985:62), vil en avkastning på 3,1 
fold gi det nødvendige nettoresultat. Hagen (1985:58f) viser at ved ardingsbruk vil 
en selv på middels god jord lett oppnå 5 fold over en årrekke, selv med ingen eller 
minimal gjødsling. Men da eksemplene er hentet fra kalkrike jordbruksområder 
(Østlandet, England) må en være forberedt på dårligere resultat i Vest-Norge. Tatt i 
betraktning at storfeholdet er av en størrelse som tilsvarer O ,4 ku pr. da. mulig åker, 
noe som er midt imellom det gamle vestnorske krav om «kua gjødsler målet» og det 
østnorske l ku pr 4 da, må vi kunne regne med at det ville være utenfor enhver 
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diskusjon å oppnå en avkastning på 3,1 fold i et langtidsperspektiv innen folkevand
ringstidsgården. Aschehoug regner dette som resultatet i landsgjennomsnitt i 1665, 
og det samme resultatet for Rogaland (1890:110). Det er også verd å merke seg at det 
på Jæren i et middels år som 1775, oppnås en gjennomsnittlig avkastning på 5,6 fold 
(Lillehammer 1982:121). 

En mulig modell for åkerbruket er derfor årlig brukt, middels gjødslet, ardet åker. 
Hele innmarksarealet er tatt i bruk, slik at alt vinterfor til storfeet, bortsett fra 
halmen, må hentes fra utmarka. 

Kan en slik modell også gjelde for de små gårdene? Åkerbruksarealet kan for 
disse settes til24 da. og energibehovet fra åkerbruket er 3,99 mill. kcal, noe som blir 
166 000 kcal eller 59 kg havre pr. da. Innmarksarealet på smågårdene vil altså kunne 
dekke dette kaloribehovet med den skisserte driftsform, og med en avkastning på 
3,4 fold, noe som i praksis er samme krav til avkastning som på de store gårdene. 

Det kan være verd å merke seg at siden kravet til avlingens størrelse pr. da er 
lavere på de store gårdene enn på de små, og arealene er såvidt store, vil det med 
samme krav til avling som på de små gårder, bli et merkbart overskudd på korn, som 
ville kunne brukes i bytte mot fangst- og fiskeprodukter. 

Spørsmålet blir så om det på en gård var tilstrekkelig arbeidskapasitet til å få 
gjennomført våronna i løpet av de ca. 20 dager som etter tradisjonell regning (Gru de 
1976:28) var disponible før åkrene måtte være ferdigstelt. 

Hagen (1985:49) legger til grunn at det tar ca. 2 timer å arde l da. en gang. Det ser 
ut til at et minimum av jordbearbeiding med ard er 3-4 ganger arding før såing og 2 
etter. Det innebærer at et dagsverk representerer 0,65-0,8 da. ferdigstelt åker. 

På de små gårdene kan vi ikke regne med at det har vært disponibelt mer enn en 
ard og l trekkdyr. Våronna på 24 mål ville der ta 30-37 dager med den ovenfor 
nevnte bearbeidingsgrad. 

På storgårdene, med mer enn 3 ganger så stort areal, knapt 3 ganger så mange 
mennesker og bare 1112 gang så mange storfe, er det vel ikke rimelig å regne med at 
de har hatt mer enn 3-4 trekkdyr og arder, og derfor heller ikke hatt kapasitet til å 
gjøre arbeidet unna raskere enn mellom 27 og 42 dager. 

Våronna vil også her ta for lang tid, og vi må da konkludere med at denne 
driftsmodell neppe har vært praktisert på folkevandringstidsgårdene. Vi skal vel 
kanskje ikke se helt bort ifra at ardingen kan ha vært praktisert mindre omfattende, 
men jordbearbeidingen skal ha vært så dårlig som bare to ardinger før såing og en 
etter for at våronna skal kunne gjøres unna på omkring 20 dager. Det er heller 
tvilsomt om så dårlig jordbearbeiding ville kunne gi selv den beskjedne avkastning 
på i overkant av 3 fold i et lengre tidsrom. 

En alternativ åkerbruksform er at deler av innmarka ligger i tre de hvert år. 
Regelen i tidlig middelalder på Vestlandet var at 1/4lå i trede (Sølvberg 1976:112). 
Dette innebærer at 64 da. på storgården og 18 da. på smågården skulle dekke 
kaloribehovet på henholdsvis 12,55 og 3,99 mill. kcal. Dette medfører at hver da. må 
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produsere henholdsvis 196 000 og 222 000 kcal eller 70 henholdsvis 79 kg havre 
(netto) eller 95 og 104 kg brutto med en utsæd på 25 kg/da. Foldtallet må da være 
henholdsvis 3,8 og 4,2. 

Hagen (1985:58f) mener at en vel ardet åker skulle kunne gi en middels avkastning 
på 5 fold selv om jordkvaliteten ikke var særlig god. Selv om jordkvaliteten på 
Jærens morene jord er dårligere enn på Østlandets kambrosilurjord, som hans forsøk 
er gjort på, er kravet til avkastningens størrelse så mye lavere, at den skulle være 
mulig å tilfredstille selv når jordkvaliteten tas i betraktning. Det må også tas i 
betraktning at åkeren kunne gjødsles etter 1/2 ku på målet på storgården og l ku på 
målet på smågårdene. Kravet til en avkastning på 3,8-4,2 fold kan også sees i relasjon 
til at Lindanger (1980:505f) viser at gjennomsnittsavkastningen i Sola i 1723 var 6,6 
fold i spadejordbruket, og Lillehammer (1982:121) viser at gjennomsnittsavkastnin
gen på Jæren i 1775 er 5,6 fold. 

Med den skisserte driftsform ville åkerbearbeidingstiden for 18 da. på smågården 
bli redusert til 23-28 dager, med andre ord noe i overkant av den tiden som det 
tradisjonelle jordbruket satte som ønskelig for våronna. 

Med hensyn til storgården vil minimumsfaktoren for å bearbeide et åkerareal på 
64 da, innen rimelig tid, være trekkraft: dersom det var tilgjengelig trekkdyr til 3 
arder ville en trenge 27-33 dager på våronna, mens med 4 arder i bruk ville onnetiden 
gå ned til20-25 dager. Innen en befolkning på 22 personer må vi kunne regne med at 
det var minst 4 arbeidsføre voksne menn til å føre ardene, slik at denne modellen vil 
kunne være gjennomførbar på gårdsanleggene. 

Det er også kildemessig grunnlag for å vurdere ytterligere en driftsmodell: halvde
len av åkerjorda ligger i trede hvert år, slik at produktivt areal blir henholdsvis 42,5 
og 11 ,5 da for stor gården og små gården. Stor gården vil da nærme seg kravet om kua 
gjødsler målet (0,83 ku/mål). Jorda vil da bli gjødslet så bra at en må kunne regne et 
høyere foldtall enn for den forrige driftsmodellen, selv om vi ikke kan regne med at 
en ardet åker vil gi like høye gjennomsnittlige fold tall som i spade jordbruket i slutten 
av 1700-tallet (5,5-6,0). Med halve åkerarealet i trede må resten av arealet gi en 
avkastning på brutto 138 kg/da, som er 5,5 fold med en utsæd på 25 kg/da. 3 arder vil 
kunne bearbeide åkerarealet på 18-21 dager. 

Smågården vil mer enn tilfredstille gjødslingsnormen i Vest-Norge, men også her 
gjelder nok at bearbeidingsmåten setter en lavere grense for avkastningen enn den 
som er dokumentert på 1700-tallet. For at kaloribehovet skal dekkes må halve netto 
innmarksareal gi en nettoavkastning på 347 000 kcal/da eller totalt 150 kg/da (6 
fold). 

I forhold til den nyere tids spade jordbruk synes kravene til avkastning ved denne 
diftsmodell å være så høye, det vestnorske jordsmonn tatt i betraktning, at modellen 
må avvises som lite sannsynlig. 
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Konklusjon 

Analysen av de undersøkte gårdsanlegg hvor boligdel, fjøsdel og innmarksareal kan 
bestemmes med stor grad av sannsynlighet, viser at disse skiller seg i to grupper: 
storgårder med vel 400 m2 husflate med plass til vel 20 personer og 35 storfe og et 
innmarksareal på ca. 100 da., og smågårdene med knappe 200m2 husflate med plass 
til8 personer, 24 storfe og et innmarksareal på knappe 30 da. De flerbølte gårdsan
leggene knytter seg strukturelt til smågårdene. 

Med hensyn til energiproduksjonen har storfebruks-produksjonen på smågår
dene representert minst 50 % av energibehovet og kanskje så mye som 60 %, mens 
på storgården kan storfeet maksimalt dekke 35 %av behovet. Betydningen av åker
og fe bruket er derved så forskjellig at en kan karakterisere smågårdene som fe bruks
spesialiserte i forhold til storgårdene, som på sin side driver en produksjon hvor 
åkerbruket er energiøkonomisk mest betydningsfullt. 

Den mest sannsynlige driftsform i åkerbruket består i at deler av åkerarealet 
legges ut til tre de hvert år. Med 114 i tre de vil en med en avkastning på 4 fold 
produsere nok energi til befolkningen på begge gårds typer. 

Det ser imidlertid ut til at produksjonsforholdene på smågården er vanskelige. 
Dels er det rom for så stort storfetall at det for befolkningen vil by på store problemer 
å sanke nok vinterfor, og dersom besetningen blir redusert til2 storfe pr individ, så 
vil det være helt nødvendig med å så til 3/4 av innmarksarealet hvert år. Arbeids
kraftressursene innen smågården, med l ard, vil ikke kunne bearbeide åkerarealet 
innen rimelig tid. 

Problemet gis to mulige løsninger. Selv smågårdene har hatt to trekkdyr og to 
arder slik at våronna har kunnet gjøres unna på 14 dager. Alternativt har februks
produktene vært så viktige i det redistributive system at folk på smågårdene har 
kunnet få tilbake en større energimengde i korn fra storgårdene enn det februkspro
duktene representerte. 
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Summa ry 

Migration Period farming practices in Rogaland 

The earl y Iron Age population of Rogaland exploited a num ber of different ecologi
cal zones, where hunting, fishing and iron extraction in addition to arable and 
pastoral farming, formed the economic basis for the various types of settlements. 

A much debated question is whether the Migration Period farm was based 
predominantly on cereal or on cattle farming. In this article the author discusses 
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material from 8 farm sites. A number of hypotheses are set forward in an attempt to 
establish averages of people and livestock on the basis of the size of the living and 
stable areas in the farm houses. In addition, the amount of energy derived from both 
cereal and cattle production are discussed based on the size of the cultivated infields 
belonging to each farm. 

Farms of the Migration Period can be divided into two types: small farms where 
cattle production provided 55-60% of the farm's energy demand, and larger farms 
where the corresponding percentage is only 30--35%. The infields of the small were 
used for the cultivation of cereal crops to such a limited extent that cereal products 
could hardly have met the total energy de man ds of the farm. In con trast, the infield 
areas of the larger farms are of such a size that cereal production, combined with 
some cattle raising, would have more that satisfied the energy demands of the farm 
inhabitants. 

The infield areas were probably manured, with Y4 being left fallow each year. If 
this was the case, the farm habitants would have been capable of carrying out spring 
plowing with an ard in three weeks, with the crop yield not necessarily exceeding 
approx. four-fold. 
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Tove Hjørungdal, RolfW. Lie, Ellen Schjølberg, Heid Gjøstein Resi 

En båtgrav fra Røsvik på Sunnmøre 

Tove Hjørungdal 

Graven og båten 
Vigra er særlig kjent for gravene fra eldre jernalder i Blimshaugen og Stølshaugen på 
Blindheim. På denne gården ligger det også et gravfelt på jordryggen Vassrima, som 
går over i Vollarima på nabogården Røsvik (fig. 1). Per Fett har registrert 3 røyser og 
en haug på Blindheimsiden av feltet. Røsviksiden har omfattet 7 røyser, en av dem 

Fig. l. Øyene i Giske kommune. Grunnlag: Faste/and 1981:9. The islands within Giske 
municipality. 
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med grav uten kiste, nedskåret i auren (Fett 1950:28ff., Kroki ved Per Fett i arkivet 
HMB). Alle tidligere kjente funn fra gravfeltet er datert til eldre jernalder og 
kommer fra Røsviksiden. 

Her er det nå undersøkt en yngre jernalders båtgrav (B.13895)1 som viser oss at 
tradisjonen med rikt utstyrte graver, med tildels sjeldent inventar, også fortsetter i 
yngre jernalder her ute. Bakgrunnen for utgravningen var at grunneieren, Bjarne B. 
Røsvik, ville utvide driftsbygningen. Den inntilliggende delen av rima måtte i den 
forbindelse fjernes. 

Fornminnets oppbygning 

Røysa var overgrodd av torv, men stein kunne merkes under overflaten. Den var 
nærmest oval av form, orientert Ø-V, med lengde 8,8 m, bredde 4,4 m og høyde ca. 
0,75 m. Per Fett nevner i sine registreringer at her er innbrudd i toppen, noe vi så 
tydelig etter avtorving. Litt S for midten var det en fordypning etter utkastet stein 
(fig. 2). I tillegg til innbruddet i gammel tid, er søre del av røysa blitt delvis ødelagt i 
nyere tid. Det var derfor nokså omrotet her. Midten og nordre del av røysa virket 
stort sett uforstyrret. Rester av en mulig kantkjede var begrenset til nordøst-kanten. 

Røysa var bygd av 10--30 cm store stein, blandet med svart, seig sand. Undergrun-

Fig. 2. Foto av røysa etter avtorving. Mot ØNØ. Foto Hans Chr. Søborg 1984. The cairn after 
deturfing. Seen towards ENE. 
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nen besto av et tilsynelatende naturlig lag av 10--15 cm store kuppelstein i oransje/ 
rød sand. Sanden har tatt farge av jernutfelling fra båtnagler og andre oldsaker. 

Gravgjemmets konstruksjon 

Ved prøveundersøkelsen i 1984, ledet av Hans Chr. Søborg,2 ble sørvest-kvadranten 
delvis utgravd. Vi fant her jernnagler med fastrustede trerester i tre delvis parallelle 
rekker i nordøst- sørvestlig retning. De fleste var av en type som kunne tolkes som 
klinknagler til en båt. Under utgravningen i 19853 begynte vi umiddelbart å finne 
flere jernnagler på rekker, nesten utelukkende i røysas søre del. Våre mistanker om 
at det var en båtgrav vi hadde med å gjøre, kunne snart bekreftes. 

Det er vanskelig å tolke gravanlegget og forstå hvordan båten var plassert i røysa 

Fig. 3. Båtens plassering i røysa. Orientation of boat in the cairn. 

N 

t 

000000000 

/ 
/ 

-----/ 

- Låveveg 

lO O y 

---

Utstrekning av røys, sort sand 

Utstrekning av rød sand mot moderne vei 

Ooo 
000 

oD 
o o 

o 
o 
o o 
o 
o 
o . . . . . . . . .. .. .. 

Avgrensning av utkastet masse (fra tidligere haugbrott?) 

Stein pakning 

101 



N 

t 

]00 X 

99x -

98x _ 

97y 
l 

-=-=-1m 

• Perle 
o Jernholk 
...o.. Skjoldbule 

1 X Knokler 

9By 

l 

99y 

l 

"f Leirkarskår/tetningskitt til kar 
Ill/ Trekull 
O Ubestemte jernfragmenter 

lO O y lO! y 

l 

o -- --

o 
X X 

Ill J ernfragment med tekstil 
(F. nr. 327) 

lii!fl J ernfragment med tekstiler 
(F. nr. 363) 

l:.. Tetningskitt 
'"' Beslag av jern 
P Pimpstein 

Ill/ 

Fig. 4. Spredning av funn i røysa. Båtbord rekonstruert etter naglerekkenes leie. Positions of 
nail rows and artefacts in the cairn. 

(fig. 3). Rekonstruksjonstegningen (fig. 4) viser naglerekkenes leie i plan. Pro
blemet er at også naglene ble funnet i uregelmessig leie. Det har ikke vært mulig å 
rekonstruere et tverrsnitt av båten som kunne si om den var hvelvet eller satt på kjøl i 
røysa. Men det finnes likevel visse indisier som tyder på at båten var hvelvet. For det 
første var det ikke gravd noen grop i undergrunnen til å sette båten ned i. For det 
andre er det måten graven ser ut til å ha blitt plyndret på. Gravplyndringen må ha 
skjedd kort tid etter begravelsen ved at røverne kastet ut stein og brøt ut bordganger 
i båten. Straks sørøst for midten av røysa, ved gravens sentrum, er det nemlig et 
område uten nagler- et hull i båten. Dersom båten sto på kjøl, skulle det ikke ha 
vært aktuelt å bryte ut bord for å komme til graven. Det tredje indisiet er den bevarte 
bredden på båten, som er bare ca. l m, beregnet etter naglenes leie. Om båten sto på 
kjøl, skulle en tro at bordene ble p]iesset mer utover til sidene av de overliggende 
massene, slik at båten ble seende bredere ut. Nettopp dette forhold støtte Erik 
Hinsch på da han gravde båtgraven på Heimdal, Sandar i Vestfold (Hinsch 1945: 163 
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ff.). Her så båten bred ut i forhold til lengden, men Hinsch mente det var fordi båten, 
som hadde stått på kjøl i en grop, hadde fått sidene trykket ut av jordmassene. 

Da Røsvikgraven ble anlagt, er det mulig at nordre del av røysa først ble oppmurt, 
før båten ble hvelvet over graven i søre del. N for båten var det nemlig en «vegg» som 
virket litt mer oppmurt enn røysa ellers. En lav, sandblandet røys er så blitt bygget 
over båten. Massene har rast ned etter innbruddet og etter hvert har trevirket i båten 
gått i oppløsning, og funnene i båtområdet er blitt liggende i den heller tette massen 
av sand og stein. Her var ingen antydning til gravrom. 

Båten 

Sandblandet røys utgjør ikke de beste bevaringsforholdene for jern, og de fleste av 
de bevarte båtnaglene var i dårlig stand, bare 38 var tilnærmet hele. Antallet 
fragmenter av nagler oppgikk til ca.249. 23 av de hele naglene er vanlig båtsaum der 
avstanden mellom hode og klinkplate varierer mellom 1,5 og 2,8 cm. De resterende 
15 er korte skjøtenagler som måler 0,7-1,3 cm mellom hode og klinkplate. Nagle
hodene er stort sett flate og uregelmesig avrundet, med diameter 1,4-2,3 cm. Klink
platene er kvadratiske eller uregelmessig firkantede, med sidekanter på 1,4-2,7 cm 
(fig. 5 nr. 1-8 og fig. 7 nr. 1-7). 14 fragmentariske jernspikre er bevart i en lengde av 
3,0 til5,9 cm (fig. 5 nr. 9-12). Disse ble funnet under slike forhold at de må antas å ha 
tilhørt båten. Det kan muligvis de 4 krampene/ombøyde spikrene av jern også ha 
gjort. Disse er bevart i en lengde som varierer mellom 2,2 og 3,7 cm (fig. 7 nr. 8 og 
fig. 6 nr. 1-3). Et stort antall trefragmenter og noen trebiter ble funnet, mest i 
tilknytning til nagler. I alt hadde ca. 100 nagler/nagledeler fastrustede trerester. 
Treet er eik4

. Noen av trebitene har naglehull, og enkelte av disse som er flate og 
«båtformede», ligner de treklossene som er avbildet hos S. Marstrander, og kan ha 
hatt samme funksjon: som underlag for klinkplater på innsiden av bordgangene 
(Marstrander 1963: 127 ff., fig. 3). I to av disse funnene lå også trebitene sammen 
med klinkplater. Fragmenter av et bekholdig mineralsk stoff er muligvis tetningskitt 
til båten5

. 

Når noe skal sies om Røsvikbåtens konstruksjon, gjør naglenes leie at det blir mye 
antagelser. 

De største naglene er formodentlig for små til å kunne tilskrives en funksjon som 
spantnagler. Heller ikke disse naglenes innbyrdes avstand i båten kan overbevise om 
en slik funksjon. Her er ingen spor av trenagler eller surring, så en må likevel anta at 
båten gjennomgående har vært sammensatt ved hjelp av nagler/spikre av jern. 

Verken kjøl, bordlasker eller andre konstruksjonsdetaljer kan identifiseres, så vi 
har heller ingen holdepunkter for hvilken veg framstavnen har vendt. 

Tross mangelfulle opplysninger om konstruksjon, tror jeg allikevel vi kan våge oss 
på å antyde hvilken båttype Røsvikbåten må ha tilhørt. Båtens lengde kan vi nemlig 
med ganske stor sikkerhet fastslå til bortimot 6,5 m. Båten kan derfor ha vært en 
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Fig. 5. Funn fra røysa. 1-8: ~agler og klinkeplater, 9-12: spikre. 10M 2:3. Tegning: Ellinor 
Hoff. Artefacts from the Risvik boat grave: 1-8: rivets and clinker-slabs, 9-12: nails. 



seksring. Jeg går da ut ifra Sheteligs klassifisering av båttyper med skroglengde som 
kriterium. Han regner båter på mellom 5,5 og 6,5m som seksringer (Shetelig 1917: 
242). 

Utifra lengden på de vanlige båtsaum vi kjenner målene på, må bordene ha vært 
tynne, bare omkring l cm tykke. Men her må vi ta med i betraktningen at eik er et 
både tungt og solid treslag. Av bordganger kan vi i beste fall se at her har vært minst 
4, og bredden på disse kan, om enn usikkert, antas å ha vært 10-15 cm. Båten var 
orientert omlag ØNØ-VSV (fig. 3), slik at den følger retningen på det ytterste neset 
på rima. Dermed lå den også omlag parallelt med stranda NV for og SØ for gården. 

Det er likevel sjelden vi finner forhistoriske båter som det kan sies såpass mye om. 
Noen av de få båtene fra graver på Vestlandet som vi vet mer om, er diskuterte av 
Myhre (Myhre 1975:19 ff., med litt. henv.). 

Øvrige funn 

I alt ble det gjort over 500 funn, hvorav de fleste tilhører båten og følgelig røysas søre 
del. Bare få funn skriver seg fra røysas norddel. Enkelte av funnene kommer fra helt 
andre steder i røysa enn det sentrale gravområdet. 

Av andre jernsaker er her et flatt beslag med rundet endekant, et naglehull og en 
isittende nagle; en del av flatt båndlignende jernbeslag også med isittende nagle, 
samt en flat båndlignende gjenstand (beslag?). De to siste hører muligens sammen. 
Disse beslagrestene er små, med tverrmål/lengde 2,6-4,0 cm, og tykkelse ca. 0,3-1,6 
cm. De isittende naglene er respektive 1,2 og 1,5 cm lange (fig. 6 nr. 4-6). 

Graven inneholdt rester av våpen. Utenfor selve båthvelvet, dypt nedpakket, 
utvilsomt i opprinnelig leie, lå deler av en skjoldbule av jern, med buet sideprofil og 
smal brem med isittende nagle, ca. 1,8 cm lang. Naglehodet er dårlig bevart. 
Skjoldbulens diameter har vært ca. 11 cm (fig. 6 nr. 7). De to mulig sammenhørende 
beslagdelene ble funnet i nærheten av skjoldbulen, og kan stamme fra skjoldet, 
f.eks. fra håndtaket på dette. I sørkanten av båten ble det funnet en rørlignende 
jerngjenstand med trerester i hulningen. Gjenstandens lengde er 3,4 cm og største 
diameter 2,5 cm. Den kan muligvis tolkes som holk til ett eller annet redskap som 
f.eks. pil, spyd eller vevsverd (fig. 6 nr. 8). 

Av andre funn ble det under båthvelvet funnet en ubestemt gjenstand dannet av 
en ombøyd jernplate, med lengde 6,5 cm, bredde 4,1 cm og tykkelse 1,1 cm. På 
begge sider er det rester av tilsammen 4 typer tekstiler6

• På et annet, mindre, 
jernstykke er det fastrustede garnfragmenter. Det er uvisst hva slags funksjon 
tekstilene har hatt i graven. 

Fra røysas sentralgrav, hovedsaklig litt nordøst for midten av båten, kommer et 
relativt stort antall perler ,7 (177 stykker8

), der alle, med unntak av en, er vel bevarte. 
Om de stammer fra et istykkerslitt perlekjede eller fra tekstiler, er uvisst, men pga. 
spredningen over flere kvadratmeter, er det fristende å foreslå det siste. 
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Fig. 6. Funn fra røysa. 1-3: kramper/ombøyde spikre, 4-6: jernbåndfragmenter, 7: del av 
skjoldbule, 8: rørlignende gjenstand med tre i hulningen (holk?), 9:bit av leirkar eller tetnings
kitt, 10: asbestkeramikk, 11: «griffel» eller hvessestein. 11M. 2:3. Tegning: Ellinor Hoff. 
Artefacts from the Risvik boat grave: 1-3: cramps, 4-6: iron fragments, 7: shield boss fragment, 
8: tube-like artefact (fragment of a socket?). 



Her er det også 2 funn av mulig tetningskitt (fig. 6 nr. 9) som kan ha tilhørt ulike 
trekar eller lignende, som ble gitt med i graven. Ellers er her fragmenter av jernhol
dig slagg og en bit pimpstein. Dessuten kommer et brent tå bein av storfe, fragmenter 
av bein av ubestemt pattedyrart, torskebein og krabbeskall fra det sentrale gravom
rådet. Det er mulig at de fleste av disse er rester etter gravgaver i form av mat. Av 
knokler foreligger både brente og u brente, i alt 18 funn9

• Fra området N for båten 
kommer en del av et tinningbein av menneske (fullt utvokst individ). S for båten er 
det også funn av knokler som muligvis er av menneske. Alle eventuelle menneske
knokler er brente. 

Av de funn som er perifere i forhold til sentralgraven, ble et fragment av en 
stangformet skifergjenstand funnet i østre utkant av røysa. Gjenstanden kan ha 
fungert som hvessestein, men den er svært lik en gammeldags griffel (fig. 6. nr. 11). I 
østkanten av røysa lå også et u brent overkjeve bein av hest (hoppe). 

Av funn som er eldre enn gravanlegget, er 4 asbestblandete leirkarskår som 
skriver seg fra minst 2 kar (fig. 6 nr. 10). Det er grunn til å tro at disse stammer fra 
gamle boplasslag eller en grav. Ved ettersyn i magasinet viser det seg at denne 
keramikken er ganske lik noen skår av en leirkrukke (B. 9464) som ble funnet under 
en røys i myr et annet sted på Røsvik. Dette er et sylindrisk leirkar (Magnus 1984: 
115, avbildet), og denne typen keramikk var bare i bruk mange hundreår før 

Fig. 7. Røntgenbilde av klinknagler og en krampelombøyd spiker 12 Foto: Hans Davanger 1:1. 
Artefacts from the Risvik boat grave (x-ray photo of): 1-7: rivets, 8: cramps/nails 
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båtgraven ble anlagt. Videre ble det funnet 2 skiveskrapere av flint og et flintavslag 
med retusj. Fett nevner at det skal være funnet kull i toppen av røysa (Fett 1950: 32). 
Vi fant også spredt kull i røysa, og 2 prøver ble tatt opp. 

Et komplisert gravanlegg 

På grunn av skjoldbulen ville det være nærliggende å regne med at en mann var 
begravd her. Et så stort antall perler forekommer imidlertid helst i kvinnegraver. 
Neste forslag blir da at vi har en dobbeltgrav med mann og kvinne. Men så likefram 
er det heller ikke. Det er ytterligere forhold å ta hensyn til, mens vi hele tiden må ha i 
minnet de feilkilder forstyrrelsene i røysa kan representere. 

De brente knoklene av menneske, og de som muligvis er av menneske, kommer 
fra to ulike steder i røysa, begge utenfor båten. Knoklene kan ikke kjønnbestem
mes, og det kan heller ikke avgjøres om de er fra ett eller flere individer. Spørsmålet 
er, om primærgraven under båthvelvet var en skjelettgrav, og om de brente knok
lene utenfor kan representere sekundær(e) branngrav(er)? 

Et annet spørsmål reiser skjoldbulens plassering, utenfor nordre båtripe. I stedet 
for å være en regulær gravgave, kan skjoldet ha hengt på båtripa? I og med at den 
eventuelle holken like gjerne kan ha tilhørt våpen som vevredskap, og perlene like 
gjerne kan komme fra tekstiler som fra smykker, er det ingenting som gir oss noen 
avgjørende pekepinn om kjønn. Det vi kan si, er at minst 2 individer (kanskje 3?) 
kan ha vært gravlagt i røysa. I alle fall ett av dem har vært voksen. 

Datering 

De fleste gjenstander er for fragmentariske, og båtens konstruksjon er for uklar til å 
gi noen holdepunkter for datering 13

. En viss pekepinn gir tekstilene (se Schjolbergs 
artikkel), men det er perlene som har kunnet plassere Røsvikgraven i yngre jernal
der (se Gjøstein Resis artikkel). 

Tradisjonen på Røsvik 

De tidligere kjente gravene fra eldre jernalder på vårt gravfelt er først en manns grav 
fra funnkartnr. 2/6 (B.8871), som ble utgravd av Eva Nissen Meyer i 1936 (Fett 
1936:40f, nr. 81). Den døde var brent, og hans levninger lagt i en 0,5 m stor kiste i en 
røys på 10 m i tverrmål. Meyer undersøkte også funnkartnr. 2/7, en røys på 8 m i 
diameter, men som var funn tom (Fett 1950). Røysa funnkartnr. 2/8 ble bortryddet i 
1918, men funnene innsendt til Bergen museum (B. 6996). Under den 4-5 m vide 
røysa, var det i auren nedskåret en 2,5-3 m lang grav NØ-SV, uten kiste, men med 4 
takheller. Dette var en velutstyrt grav med våpen, trolig også en manns grav (Shete
lig 1920: 13ff.). Finneren sa at her var også et sverd med bronsehåndtak, men det ble 
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ødelagt (Fett 1950). Fra gravfeltet kommer også en knapp til en korsformet spenne (i 
privat eie), funnet mellom steinene i røysa funnkartnr. 2/9, som er 4--5 m i diameter. 
Røysa ble noe utjevnet i 1927, men restene ligger igjen. Her var en mannslang kiste 
Ø-V, og visstnok en hodeskalle (Fett 1950:32ff.). 

Bare 2 eldre jernalderfunn fra Røsvik kommer fra andre kontekster enn gravfel
tet: en beltestein (B. 8870) og de før nevnte skårene av sylindrisk leirkar (B.9464) 
som er det eldste av disse funnene. Med funnet av båtgraven, vet vi at de som bodde 
her ute har fortsatt å begrave sine døde på Blindheim-Røsvikgravfeltet også i yngre 
jernalder, eller rettere sagt: tatt gravfeltet i bruk igjen. 

Båtgraver og gravskikk på Vigra. Hva er en båtgrav? 

Spørsmålet om hva en båtgrav er, lar seg ikke entydig besvare, og skal heller ikke 
prøves besvart her. Jeg skal nøye meg med å gi et par eksempler på hvordan andre 
har behandlet problemet, og relatere det til Vigra. 

Michael Muller-Wille har 14 båtgraver fra Sunnmøre i sitt oversiktsverk «Bestat
tung im Boot» (Muller-Wille 1970). I 1975 var ytterligere 3 båtgraver kjent fra 
distriktet (Myhre 1975:22), og enda en ble utgravd i 1977 (Stenvik 1977:15 ff.). Går 
vi ut ifra opplysninger i eldre litteratur (Fett 1950:22 ff.), skulle Vigra være det 
lokalområdet på Sunnmøre som har tettest med båtgraver. Pr. i dag er 5 funn fra øya 
omtalt som båtgraver (fig. 8). Nevnes kan også at Fett registrerte rester av en 
skipssetning på gården Synnes lengst SV på Øya (Fett op.cit. :34). 

Muller-Wille har ikke oppfattet alle de tidligere omtalte som båtgraver. Han 
utelater Roald funnkartnr. 8/1 (B .2970b) og Friland av Røyrvik funnkartnr. 3/7 
(B.9175). Det beror antagelig på at han mente det var for få nagler i disse gravene, 
idet han påpeker at samme type nagler som i båter (i mindre antall) kan komme fra 
andre gjenstander (Muller-Wille 1970:36 ff.). 

Omtrent på samme tid som Muller-Wille kommer med sitt verk, skriver Jenny 
Rita Næss den problemrettede artikkelen «Båt i grav eller grav i båt» (Næss 1969). 
Hun kritiserer termen «båtgravskikk»,og foreslår en annen definisjon som viser at 
hele jernalderens spektrum av forskjelligartede anlegg og begravelsesskikker er 
representert i det som er blitt kalt «båtgraver». Båten kan ha hatt ulik betydning, 
avhengig av dens behandling, og heller ikke i et lokalt miljø skiller båtgravene seg ut 
som en enhetlig gravskikk (Næss 1969:57ff.). I det følgende skal jeg gi en kort 
oversikt over de relevante gravene fra Vigra, forsøkt sett i dette lyset. Jeg har funnet 
det mer fruktbart å begrense drøftingen til dette perspektivet, framfor å prøve å dra 
paralleller til andre geografiske områder. 

De to gravene som Muller-Wille ikke har med er først Roaldgraven (B .2970b) 
som så slik ut: et u brent lik lå utstrakt på rygg N-S med hodet motS og hadde et yngre 
jernalders spyd i armen. Langs skjelettets sider lå <<noen klinknagler» (Lorange 
1874:88, nr. 39). Den andre, fra Røyrvik (B. 9175) som Fett (han undersøkte 
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Roald Noen 
B. 2970b klink- N-S Ubrent? Ubrent y ja. d' Spyd 

nagler 

ROALD Kjøl+ På kjøl 2 økseblad 
c. 5034-37 bunnplanker i N-S Ubrent yja. d' bryne 

renne fiskesøkke 

En hel Brent+ På kjøl jern- stolpe- 2jern-
RØYRVIK del u brent i alder hull beslag 
B. 8873 båtsaum tre renne N-S Ubrent (grav- pimpstein 

kammer?) 

RØYRVIK Et Trekull Beinkam 
B. 9175 utvalg av eik Brent? yja. jernring 

klink- jernstk. 
nagler 

RØSVIK ca.287 Ubrente Hvelvet? ØNØ- Våpen, perler, 
B. 13895 jernnagl. tre rester i røys vsv Ubrent Brent yja. jern, tetn. 

/fragm. av eik + Ubrent? kitt, tekstil 
m.m. 

Fig. 8. Aspekter ved «båtgravskikk» på Vigra. Sikre og usikre båtgraver. Aspects of «boat grave burial custom» on the Island of Vigra. 
Knnwn boat Rraves, and graves mentioned as boat graves in earlier literature. 



graven) omtaler som brent båtgrav (Fett 1950:27) hadde- foruten «et utvalg klink
nagler»- rester av beinkam, stykker av jernring, l stykke jern og stykker av trekull 
av eik (Fett 1941:22 f). 

Om de to andre gravene, Roald (C. 5034-37) og Røyrvik (B.8873) er det opplys
ninger som med større sikkerhet viser at det dreier seg om båtgraver. På Roald båten 
var kjølen og mye av bunnen bevart, men ble seinere brukt til ved (Lorange 
1874:37). Båten var nedsatt i en N-S gående renne i en sandhaug. Av gravgaver var 
her 2 yngre jernalders økseblad, en brynestein og et stykke kleber formet til 
fiskesøkke (FNFB Ab. 1869:94, nr. 94; sml. Muller-Wille op.cit.: 174, nr. 321). 
Røyrvikbåten (B. 8873) var også nedsatt i en N-S gående renne, og her var «en hel 
del båtsaum», 2 jernbeslag, brent og ubrent tre og pimpstein. Utenfor den ene 
relingen var 3 stolpehull, som antas å være etter gravkammer (Fett 1936:43, nr. 83; 
sml. Muller-Wille op.cit.: 174, nr. 320). Graven kan ikke dateres nærmere enn til 
jernalder. 

Ingen av disse mer eller mindre sikre båtgravene fra Vigra er særlig like hver
andre. Riktignok har 2 av dem båt nedsatt i en N-S gående renne, men i det ene av 
disse gravanleggene tilkommer et konstruksjonselement som skiller anlegget ut: 
stolpehullene etter mulig gravkammer. Både med hensyn til orientering av båten 
(der dette er kjent), behandling ellers av båten, og i gravgavene, finner vi variasjon 
på Vigra. En eventuell båt må ha vært brent (B.9175), de øvrige er trolig ubrente. 
Mens Røsvik båten hadde en orientering nærmere ØNØ-VSV, hadde de to andre 
kjente N-S orientering. 3 av gravene har våpen, og en av disse (Røsvik) har i tillegg 
mange perler og utsøkte tekstiler. Andre gravgaver som kan identifiseres er bryne og 
fiskesøkke fra C.5034-37 og rester av en beinkam fra B.9175. Med unntak av 
Røyrvik (B. 8873) kan de omtalte båtgravene fra Vigra dateres til yngre jernalder. 
Det eneste øvrige kjente yngre jernalder-funnet på Vigra som ikke er omtalt som 
båtgrav, kommer fra Roald, fra «Kongshaugen», Fetts funnkartnr. 15. Funnene fra 
denne graven kom fram i to omganger, og er daterte til vikingtid. Først ble det funnet 
et stykke av forgylt irsk bronsearbeid og 21 perler (B.5899) (Shetelig 1904: 23 ff. nr. 
44). Seinere kom 13 perler til fram (B. 9357) (Fett 1943: 12). Fra «Kongshaugen» skal 
det dessuten ha kommet et sverd som gikk tapt (Fett 1950: 25). 

Konklusjoner 

Etter et forsøk på å tolke det omrotede og kompliserte gravanlegget som er repre
sentert i den yngre jernalders båtgraven fra Blindheim-Røsvik gravfeltet, sitter vi 
nok igjen med flere spørsmål enn svar. Det vi kan ha en noenlunde sikker oppfatning 
om, er at båten var ca. 6,5 mlang (en seksring?), orientert omlag ØNØ-VSVirøysa, 
og at den trolig var hvelvet. Båtens konstruksjonsdetaljer derimot, var ikke identifi
serbare. Antall begravelser i røysa kan ikke avgjøres, og heller ikke om det er 
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manns-, kvinne- eller dobbeltgrav. Mulighetene er til stede for 3 begravelser, en 
u brent primær grav og 2 brente sekundær graver. 

Båtgraven er her betraktet i sin lokale kontekst. Den lå på et gravfelt som 
hovedsaklig ser ut til å ha blitt benyttet i eldre jernalder, og den kan eventuelt være 
den 5. båtgraven som er kjent fra Vigra. På øya er det bare kjent 5 sikre yngre 
jernalders graver, et lite antall i forhold til eldre jernalder. 

Ser vi disse gravene fra yngre jernalder i lys av Næss' definisjon, finner vi tildels 
markante variasjoner i gravskikk. Det gjelder også de to sikre yngre jernalders 
båtgravene på Vigra, Roald C.5034--37 og Røsvik B. 13895. 

Sluttord 

Jeg har begrenset meg til å antyde de interessante variasjonene i «båtgravskikk» på 
et helt lokalt nivå. En utførlig undersøkelse av disse problemstillingene - båtens 
betydning i en kontekst og hvordan likhet og ulikhet kan tolkes i gitt tid og rom -
måtte ha sitt grunnlag i et større geografisk område. Ett eksempel på en undersø
kelse der båtgraver inngår som en spennende del av helheten, er Liv Helga Dom
masnes' studie av kvinners rolle i yngre jernalder i Sogn, med graver som utgangs
punkt (Dommasnes 1982: 70 ff.). 

Noter 

l) Båtgraven lå i røysa som hadde Fetts funnkartnr. 2/5 (Fett 1950:32), lengst SØ på gravfeltet. 
2) Innberetning i Top.Ark., Historisk Museum, Bergen ved Hans Chr. Søborg (1985). Undertegnede 

var assistent ved prøveundersøkelsen. 
3) Innberetning i Top.Ark., Historisk Museum, Bergen ved Tove Hjørungdal (1985). Assistenter ved 

gravningen var Liv Helleren og Øystein Håland. 
4) Treet er undersøkt av Ellen Schjølberg. 
5) Undersøkt av Christen Michelsen. Han har også undersøkt funn av mulig tetningskitt og «griffelen». 
6) Tekstilene behandles i separat artikkel avE. Schjølberg. 
7) Perlene behandles i separat artikkel av Heid Gjøstein Resi. Hun har også katalogisert funnet 

(B.l3895). 
8) Opprinnelig 178 perler. Ved en feil ble ikke 4 perler som ble funnet og tatt vare på sammen med jern, 

tatt ut av posen da funnet ble sendt til konservering. Først seinere kom perlene til rette igjen- som 3 
stykker. 

9) Knoklene er undersØkt av Rolf W. Lie, Zoologisk Museum, Bergen. 
10) l 1985:455, 2 1985:84, 3 1985:409, 4 1985:467, 5 1984:2, 6 1985:318, 7 1984:1, 8 1985:382, 

9 1985:412, 10 1985:412, 11 1985:334, 12 1985:398. 
11) 1985:350, 2 1985:144, 3 1984:17, 4 1984:17, 5 1984:10, 6 1984:17, 7 1984:17, 8 1984:13, 

9 1985:375, 10 1985:108, 11 1985:143. 
12) l 1985:413,1985:389,3 1985:414,4 1985:498,5 1985:481,6 1985:344,7 1985:413,8 1984:25. 
13) En C 14 datering (T-7340, NTH, Trondheim) av trekull (eik) fra gravens NØ-ende (fig 4) har gitt 

resultatet 1500 ± 60 år før nåtid eller AD 460-630 kalibrert alder. Hvis indre deler av en eikestamme 
er datert, kan resultatet meget vel som her bli eldre enn forventet alder. 

Takk til Hans Chr. Søborg for at jeg fritt har fått benytte rapport, tegninger og bilder fra prøveundersø
kelsen, til Marta Stromberg for å ha lest manuskriptet i tidligere utkast, til Ole Crumlin-Pedersen og Per 
Soderhjelm for verdifulle råd, og sist, men ikke minst, takk for godt samarbeid til de som er nevnt i tekst 
og noter. 
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Sununary 

A bo at grave from the Blindheim-Røsvik cemetery, 
Vigra, Western Norway 

In 1985 a rescue excavation of a late Iron Age boat grave was carried out at Røsvik, 
West Vigra, Sunnmøre. The grave was situated on the outskirts of a cemetery in 
which all previously dated graves belong to the earl y Iron Age. This new burial is 
proof that the tradition of richly equipped graves found on this part of the island 
continued into the late Iron Age. 

The boat was probably inverted and lay in a E-W oriented cairn measuring 8,8 x 
4,4 x 0,75 m. Nearly 6,5 m in length, the boat was marked by 287 whole or 
fragmentary iron rivets, some of which were still attached to pieces of oak. Due to 
ancient and modern disturbance, many of the rivets no langer lay in their original 
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positions. The grave goods included pieces of a shield boss, a fragment of a socket, 
perhaps part of an arrow, spear or weaving sword, 177 beads, pieces of iron with 
textile imprints, and several fragments of iron mounts, presumably belonging to the 
shield. 

As the grave contained both weapons and a large number of beads, one might 
have concluded that the grave was a double-burial containing the remains of a man 
and a woman. The nature and circumstances of the fin ds are, however, too complex 
as to warrant such an interpretation. Although pieces of cremated bone were found 
in two different places in the cairn, it was only possible to positively identify one as 
human, a piece of Os Temporale, supposedly from an adult. A possible interpreta
tion is that the grave originally contained an inhumation burial beneath the bo at, 
while two secondary burials were later placed in the cairn above. 

In older publications mention is made of an additional 4 possible boat graves on 
Vigra. A critical evaluation of this material indicates, however, that only two can be 
regarded as reliable, and of these, only one dates to the late Iron Age. Graves from 
this period of prehistory are few in Vigra compared to the num ber of graves from the 
early Iron Age. Besides the two boat graves, only 3 other graves on Vigra date to the 
late Iron age. 

The boat graves which have hitherto been investigated on Vigra point to a 
diversity of burial practices, both in regards to the placement of the boat, the 
treatment of the deceased, and the type of grave goods found. A thorough analysis of 
burial customs is, however, not possible based on the limited num ber of graves on 
the i sl and only. 

RolfW. Lie 

Det osteologiske materialet 

Beinmaterialet fra Røsvik utgjør ca. 14 gram og består av brente og ubrente 
knokkelrester. Særlig den brente del av materialet er sterkt fragmentert og bærer 
preg av dårlige konserveringsforhold. Den del av materialet som er i best forfatning 
er knoklene av fisk. Overflaten er til dels glatt. Fargen på det u brente er mørk brun. 

Fragmentene av brente bein er i dårlig forfatning og går lett i stykker. Noen av 
fragmentene har en brun overflate, men de fleste har en svært lys gråbrun, nesten 
hvit farge. 
- I den u brente del av materialet er det påvist bein av hest, Equus caballus (funn-nr. 
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1985:123), og torsk, Gadus morhua (funn-nr. 1985: 137, 257, 275, 276). Beinet av 
hest er en del av venstre overkjeve. Alveol for hjørnetann mangler. Denne forekom
mer bare hos hingster, og beinet har følgelig tilhørt en hoppe. Beinet bærer preg av å 
ha tilhørt et relativt lite individ, noe mindre enn våre dagers vestlandshest. Det er 
funnet 8 beinfragment av torsk, men noen av bitene hører sammen og er fragmentert 
under utgravning og bearbeidelse. Minst 2 individ er representert, idet flere av 
fragmentene tilhører to eksemplar av skallebeinet maxillare, begge fra venstre side. 
Det ene individ (funn-nr. 1985: 137) har trolig hatt en levendevekt på 10-15 kilo. Har 
det vært en torsk av kystpopulasjonen, må det kunne betegnes som et relativt stort 
individ. Den minste av knoklene (maxillare) har tilhørt en torsk på 4-5 kg (funn-nr. 
1985: 276). 

Den brente del av materialet er meget godt brent og muligens som en følge av det 
sterkt fragmentert. Det utgjør omtrent halvparten av det totale materialet i vekt (ca. 
7 gram). Til dels er det i meget dårlig forfatning, og enkelte av beinfragmentene går 
lett istykker ved berøring. I denne del av materialet er det påvist bein av menneske, 
Homo sapiens og kanskje er de fleste brente bein av menneske. 

Ingen av disse beinfragmentene gir noen antydning om kjønn eller alder og heller 
ikke om hvor mange individ det dreier seg om. Mengden av brent bein er i alle fall 
mindre enn det som tilsvarer ett individ, selv et nyfødt barn. Et av beinfragmentene 
(funn-nr. 1985:462) bærer imidlertid preg av å ha tilhørt utvokst individ. Det gjelder 
kranieknokkelen os temp. (funn-nr. 1985 :462). 

Et brent beinfragment (funn-nr. 1985:263) er del av et tåledd av storfe Bos taurus, 
sannsynligvis et utvokst individ. Kjønnet lar seg ikke bestemme. 

I den brente del av materialet ble det også funnet rester av krabbe (funn-nr. 
1985:264), sannsynligvis taskekrabbe, Canser pagurus. 

Summary 

The bones 

The bone material from Røsvik is in very poor condition, partially due to exposure to 
fire. The total weight of the material is approximately 14 grams, half of which is 
burnt. One human bone was identified among the burnt material, and it is pro bable 
that the remaining burnt bones are also human. It was not possible to determine the 
gender of the individuals. The unburnt bones included the jaw bone of a relatively 
small horse, and the bones of at ]east two cods. 
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Ellen Schjølberg 

Tekstilene 
På to jernstykker fra graven ble det funnet fastrustete tekstiler. På nr 363 sitter det 
tre forskjellige typer vevete tekstiler og dertil garnfragmenter. På nr 327 sitter det 
også garnfragmenter, men av en annen type. Tekstilene er studert under lupe ved 40 
gangers forstørrelse. 

To av tøyfragmentene er oppsiktsvekkende finvevete, og de er dermed viktige for 
forståelsen av graven. De vil derfor bli beskrevet inngående og satt inn i sin 
tekstilhistoriske sammenheng ved en sammenligning med funn fra hele Skandinavia. 
Dette er nå blitt en lettere oppgave enn før når det gjelder tekstilfunn fra før 
middelalderen. I 1986 utga den danske tekstilforskeren Lise Bender Jørgensen en 
stor oversikt og katalog som heter «Forhistoriske textiler i Skandinavien». Materia
let representerer l 322 nordiske gravfunn fra og med bronsealderen til og med 
vikingtiden. De fleste tekstilene har hun analysert selv. Materialet er temmelig 
representativt. Hun anslår at hun har med ca 95% av det danske materialet, kanskje 
85% av det norske, men langt mindre av det svenske. Imidlertid trekkes alle 
publiserte funn inn i oversikter og diskusjoner, også funn fra nordvest-Europa 
forøvrig. 

Materialet er inndelt etter land og tidsepoker i katalogen, og etter bindingstyper i 
analysene. Boken vil bli et uvurderlig redskap i tiden fremover. I det foreliggende 
arbeidet blir særlig katalogdelen utnyttet så jevnt at den ofte bare vil bli referert til 
som 'katalogen'. Røsviktekstilene blir videre vurdert særlig på grunnlag av to 
tidligere sentrale arbeider, nemlig Agnes Geijers arbeid over Birkatekstilene (1938) 
og Marta Hoffmanns arbeid om den varptyngete vevstolen (1964). Egen erfaring 
kommer fra studier av middelaldertekstiler. 

Lise Bender Jørgensens oversikter tegner et relativt klart bilde av hvordan de 
tekstile tradisjonene endrer seg i løpet av folkevandringstiden, og hvordan de fra og 
med merovingertiden beholdes nokså stabile til utgangen av vikingtiden. Røsviktek
stilene viser seg å representere typer som er kjent fra hele merovingertiden og 
vikingtiden, og som har røtter ned gjennom de foregående hundreårene. Meget 
tyder på at de ikke er eldre enn merovingertiden, men utover dette kan de i seg selv 
ikke bidra til å datere graven nærmere innenfor tidsrommet frem til utgangen av 
vikingtiden. 

Tekstil A 

På jernstykke nr 327 er det et lite svakt opphøyet felt på ca 10 x 14 mm med klart 
avbrukne kanter. På langs av dette feltet sitter det fastrustet 10-12 parallelle garn
fragmenter som hver for seg er avbrukket i endene ved feltets kortsider, men også 
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Fig. l. Spinne- og tvinneretningene z og s. Spinnevinkel. 
Tl'vist and ply directions, z and s. Angel of twist. 

her og der inne på feltet. Det er ingen strukturell forbindelse mellom de enkelte 
garnstykkene. På en strekning på ca 6 mm ved feltets ene kortside ligger 8 av 
garnstykkene så jevnt og tett ved siden av hverandre at det ser ut som om de har hatt 
en felles forankring i rad like utenfor feltkanten. Det er derfor nærliggende å tenke 
seg at garnstykkene er rester av en frynse. 

Garnet er fint og jevnt med en diameter på 0.5 mm (0.4-0.6 mm). Det er slakt
tvunnet (fig. 1), tvinnvinkelen er ca 2SO (22-30°). De to enkle trådene som inngår 
i garnet er fyldige og tettfibrete, meget knapt z-spunnet, og med en diameter på 0.35 
mm (0.3-0.4 mm). 

Fibrene i garnet er tydelig glatte plantefibre av den typen som er sammensatt av 
elementærfibre, og ser helt ut som lin, se argumentasjonen i avsnittet om tekstil D. 
Elementærfibrene er vanskeligere å studere i garnet enn i den vevete tekstilen, men 
synes (ved 40 gangers forstørrelse) å ha diametre som varierer fra 0.013 mm til 0.025 
mm. Noe middeltall lar seg ikke bestemme. Det meste taler altså for at vi her har 
rester av en frynse laget av et meget fint tvunnet lingarn. I vevete lintekstiler er 
garnene vanligvis enkle ( entrådete), så det er urimelig å anta at garnet skulle være 
rester av et stoff. 

Tekstil B 

På den lengste og tykkeste del av jernstykke nr 363 (fig. 3.B) sitter det fastrustete 
garnfragmenter. De sitter på samme side som tekstil C og E, men det kan ikke 
påvises noen strukturell forbindelse med disse, heller ikke med tekstil D på den 
andre siden av jernstykket. Garnfragmentene er innbyrdes av samme type, og de 
ligger utstrakt i noenlunde samme retning. Det lengste fragmentet er 9 mm langt, 
men alle stykkene er avbrukket i den enden som vender nedad på fig. 3, mens de 
fleste har en slags markert avslutning i den enden som vender oppad. 

Garnstykkene ligger tilsynelatende løst oppå et bunnlag som ser fibret ut. Noen 
steder får dette underlaget et visst tekstilt preg, og et par steder kan det skimtes 
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Fig. 2. Tekstil D, et toskaftet stoff. 
Textile D, a tabby. 

bindepunkter av en tekstil som gir samme inntrykk som tekstil C, og det virker 
rimelig å anta at bunnen under garnstykkene er dekket av denne tekstilen. 

De fleste garnstykkene sitter i en slags innbyrdes orden, tilsynelatende radvis, 
men det er ikke mulig å se noen strukturell forbindelse mellom dem. Ett sted ligger 
5-6 fragmenter på en jevn rad med ca 1.2 mm's avstand, og disse fragmentene bøyer 
om i samme høyde øverst som om de har utgjort en slags løkker. Ovenfor disse 
kommer tilsynelatende neste rad, men her ender garnene øverst i en litt fortykket 
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B 

Fig. 3. Tekstil Ber garnfragmenter, tekstil C er en firskaftet kypert, tekstil E er en diamantky
pert. 
Textile Bare yarn fragments, textile C is a Jour-end tlYi!l, textile E is a broken lozenge twill. 

knuteaktig om bøyning, og garn enden ser ut til å forsvinne ned i underlaget. Ovenfor 
der igjen synes det å komme en lignende rad. Svært lite av dette kan sees samtidig, 
hvert enkelt fragment må studeres i forskjellig lyssetting, tolkningen blir tilsvarende 
usikker, og den antyde te regelmessigheten kommer derfor dårlig frem på bilde og 
tegning. Det hele gir inntrykk av en slags påsydd dekor, selv om feste punktene ikke 
lenger er synlige. 

Garnet er fyldig og s-tvunnet av to z-spunnete enkle tråder. Diameteren er O. 8 mm 
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(0.6-0.9 mm). Tvinnvinkelen ser ut til å ligge noe over 25 o (20-33 °). Enkelttrådens 
diameter er ca 0.45 mm, og spinnevinkelen er liten, ca 10 o (7-15 °). 

Fibrene i garnet er klart separate og runde, de ser ut som typiske ullfibre. De er 
middels grove med en diametervariasjon fra 0.020 mm til 0.040 mm, mens en og 
annen fiber synes å være dekkhår med diameter opptil 0.075 mm. De tydeligste 
fibrene har en påfallende varmt rødbrun farge, som skiller seg tydelig fra strukturene 
omkring. Garnet har høyst sannsynlig vært rødfarget. 

Tekstil C 

I den nedre venstre kanten av partiet med garnfragmenter på jernstykke nr 363 er 
det et ørlite parti som viser strukturen av et vevet stoff (fig. 3). Som nevnt ovenfor er 
det mulig at dette stoffet danner bunnen under garnfragmentene, og at disse kanskje 
er sydd på denne bunn tekstilen. Partiet er l. 55 x 2 mm, og viser noen få bindepunk
ter med tre tråder den ene veien og to tråder den andre veien. Det ser ut til å dreie seg 
om en firskaftet kypert, idet trådene hver vei ligger over to tråder av det kryssende 
systemet. Garnet er enkelt i begge trådsett, og begge er z-spunnet. Det er ikke mulig 
å måle diameteren tilfredsstillende på så lite materiale, men den ser ut til å være ca 
0.4 mm i begge trådretninger, og avstanden mellom trådene i det tydeligste trådset
tet synes å være ca 0.05 mm. Dette svarer til en dekkfaktor på ca 88%, som er relativt 
almindelig for varpet i en såpass finvevet firskaftet kypert, mens veften gjerne er mer 
åpen. Trådtallet for det eventuelle varpet ser ifølge fragmentet ut til å ligge i 
nærheten av 20, mens den eventuelle veften har et trådtall i nærheten av 15. 

Fibrene i garnene ligger klart separate og ser ut som ullfibre. Det kan måles 
fibertykkelser fra 0.025 mm til 0.05 mm. De viser ingen spesiell fargetone. 

Tekstil D 

Hele den ene siden av jernstykke 363 synes å ha vært dekket av en sammenhengende 
tekstil (fig. 2.) i toskaftsbinding (fig. 4.1.). Tekstilflaten har en gråbrun farge. De 
øvrige egenskaper ved tekstilen fremkommer av følgende tabell, og vil bli utdypet 
nærmere nedenfor. 

tråd tall garn- spinne- spinne- spinne- tråd- tråd- dekk- fiber- fiber-
pr cm type retning vinkel fasthet diameter avstand faktor type diameter 

varp 32 enkelt z 25°? lettsp. 0.3mm 0.01 mm 96 lin 0.015 mm 
veft 17 enkelt z 25°? lettsp. 0.35mm 0.31 mm 59.5 lin 0.015 mm 
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Fig. 4. Diagram l viser toskaftsbinding. Diagram 2 viser binding for diamantkypert med 
mønster og rapport. Hvitt felt betyr varp tråd fremme på retten. 
Diagram l shows a tabby weave. Diagram 2 shows broken lozenge tvill weave with design and 
(repeat) unit. White squares signify warp threads on the front side of the weave. 

Det trådsystemet som løper loddrett på fig. 4.1. og 5.1. tolkes som varp (renning). 
Dette er i pakt med vårt nåværende kjennskap til tidlige tekstiler. Varpet dominerer 
tekstilens overflate med stor tetthet (32 tr pr cm) i forhold til veften (17 tr pr cm). 
Dette gir såkalt varpeffekt, og tekstilen er følgelig en varprips. 

Bender Jørgensens katalog oppgir 522 tekstilfunn (av både ull og lin) med bestem
bare varptall, og som stammer fra folkevandringstiden til og med vikingtiden. 501 av 
dem (96%) har lavere varptall enn vårt funn, og bare syv har vesentlig høyere 
varp tall (opp til48). Gjennomsnittlig varp tall er 17 ,8. Alle de fineste eksemplarene 
er varprips som vårt. Det oppgis 500 funn med bestembare vefttall, med variasjon fra 
3 til31 (foruten et meget spesielt med 52). Gjennomsnittlig vefttall er 14. Vårt funn 
har således et vefttall nokså nær det gjennomsnittlige. Men veftgarnet er fint, og et 
ripsstoff er først og fremst karakterisert av varpgarnet og dets tetthet. Det tynne og 
løst tilslåtte veftgarnet og det derav betingete lave trådtallet gjør derfor ikke teksti
len grovere, snarere tvert imot, og stoffet er helt klart blant de mest finvevete 
toskaftstekstiler som kunne skaffes på sin tid i Skandinavia. 

Både varp- og veftgarnet er enkelt (entrådet) og z-spunnet (fig. 1), likesom hos 
93% av katalogens toskaftstekstiler fra de aktuelle periodene. Garnet er tettfibret og 
lettspunnet av glatte fibre, som er bestemt til lin. Lange linfibre trenger lite snu 
(spinnefasthet) for å holde sammen i garnet, og garnet blir lett stivt med for sterk 
snu. Vi ser av fig. 5 .l at garnet har føyet seg smidig i veven. 

Der hvor spinnevinkelen er synlig er den ofte ca 25° med variasjoner fra 10° til 
30°. Det kan virke som om vinkelen er synlig nettopp på de garnstykkene som har 
den sterkeste snuen. Det er derfor sannsynlig at den gjennomgående spinnevinkelen 
ligger godt under de målte 25°. Her har vi lite å sammenligne med, for det har vært 
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Fig. 5. l er nærbilde av toskaftet stoff, 2 er nærbilde av fibrene i stoffet. Varptrådene løper 
loddrett på bildene. 
l is a c/ose-up of tabby weave, 2 is a c/ose-up of the fibres in the fabric. The warp threads run 
vertically in the pictures. 

gjort få studier av spinnevinkel/spinnefasthet på garnet i våre gamle tekstiler, og 
slike opplysninger er følgelig ikke med i Bender Jørgensens katalog. 

Tekstilen er tydelig og jevnt flatpresset. Dette kommer dessverre ikke frem på 
fotografiet (fig. 5.1) som ble tatt med sterkt sidelys for å fremheve bindingen. Både 
varp- og veft-trådene flater seg i virkeligheten ut på tøyflaten. Det er målt en 
gjennomsnittlig diameter på 0.3 mm (0.25-0.375 mm) for varpgarnet og på 0.35 mm 
(0.3-0.375 mm) for veftgarnet. Begge tallene må anses som for store for de opprin
nelig runde garnene. Varp og veft representerer åpenbart samme garn, det ser vi av 
variasjonen. Den opprinnelige avstanden mellom trådene i tøyet må på dette grunn
laget ha vært en anelse større enn hva som måles nå, og trådsystemenes dekkfaktorer 
(trådtall x gjennomsnittlig garndiameter x 10) noe mindre enn angitt i tabellen. 
Garndiametre har ofte ikke vært beregnet ved tekstilstudier, og er følgelig ikke med i 
Bender Jørgensens katalog. 

Ved sammenligning med tekstil og garn på den andre siden av samme jernstykke 
(fig. 6) viser disse seg med full runding i garnene. Det virker derfor lite sannsynlig at 
det er forholdene i graven som har bevirket den jevne flatpressingen av toskafts
tekstilen. Det er mer nærliggende å tolke fenomenet som den tradisjonelle glattpres
singen av lin tekstiler. Fra vikingtiden av (og ganske langt opp i tiden) har spesielle 
glattestener vært brukt til dette formålet (Slomann 1960). Noe lignende må ha vært 
brukt med stor iherdighet på dette fine lerretet. 

Hvordan er det mulig å hevde at fibrene i tekstilen er lin, når de bare kan studeres i 
sin fastrustete tilstand under stereolupe? Et av de få stedene på tekstilflaten hvor alle 
fibrene i et garn fremtrer helt tydelig er avbildet på fig. 5 .2. På en sterkt utflatet 
varptråd ser vi rader av fibre som gruppevis ligger fullkomment parallelle og tett 
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Fig. 6. l er nærbilde av diamantkypertens rombeformete mønster, 2 er nærbilde av fibrene i 
stoffet. Varptrådene løper loddrett på bildene. 
l is a close-up of the rhombic design of the broken lozenge twill, 2 is a close-up ofthefibres in the 
fabric. The warp threads run vertically in the pictures. 

sammenhengende. Det dreier seg klart om sammensatte fibre, karakteristisk for lin 
(og hamp). Fibre som ull og silke opptrer klart enkeltvis i et garn, de danner aldri 
slike tette flater, sammenlign her med fotografiet av tråder i diamantkyperten som 
sitter på den andre siden av jernstykket (fig. 6.2.). Elementærfibrene (fibrillene) er 
svært jevne seg imellom, de varierer fra 0.0125-0.019 mm i diameter, middeltallet er 
0.015 mm. De har en beige fargetone. Wiesner (1927) oppgir den gjennomsnittlige 
diameteren på elementærfibre hos lin til ca 0.016 mm, med variasjon 0.012-0.026 
mm. Hamp har normalt ikke fibre som er tynnere enn 0.015 mm, og gjennomsnittet 
er ca 0.0175 mm, altså noe grovere enn fibrene i vår tekstil. Elementærfibrene hos 
nesle er langt grovere enn hos lin og hamp, og opptrer mer separat, de danner ikke så 
tett sammensatte fibre. Alt viser således at toskaftstoffet fra Røsvik er laget av lin, 
kanskje til og med en finfibret utgave. Vi kan også se at materialet er behandlet med 
omhu. Hvis linstilkene røtes for lenge, eller materialet ellers behandles uforsiktig, 
løsner elementærfibrene fra hverandre, «linet går opp i stry». Men her henger de 
tydeligvis godt sammen. 

Stoffer i toskaftbinding var lite brukt under eldre jernalder, men Ben der Jørgen
sen viser hvordan de gradvis ble mer populære ut gjennom yngre jernalder. I 
vikingtiden dominerer de blant de skandinaviske tekstilfunnene unntagen på Vest
landet, der de bare utgjør noe over en tredjedel av funnene. 

Det er usikkert hvor mange av de toskaftete tekstilene som er fremstilt av lin, og 
som altså er lerretstoffer i egentlig forstand. I katalogen blir relativt få oppgitt som 
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sikkert bestemt til lin. Det finnes noen få funn fra romertiden, men visstnok ingen fra 
folkevandringstiden, så Røsvik-lerretet er nok yngre enn den perioden. Lin blir 
åpenbart alminnelig i Norden først fra det 7. århundre. De aller fleste toskaftstof
fene fra gravene i Birka (minst 70 funn) er av lin. Bare få av disse er ripspreget slik 
som vårt, og trådtallene overskrider ikke 25. Lise Bender Jørgensen, som selv har 
sett de fleste funnene, anslår at minst halvparten av de yngre funnene er av lin. 
Mange av dem har et jevnt profesjonelt preg og antas å være handelsvare. Det er all 
grunn til å anta at det samme gjelder lerretet fra Røsvik. Opphavsstedet kan vi ikke 
ha noen formening om. Lintekstiler har i uminnelige tider vært produsert i store 
områder av Europa, og mange områder kan antas å ha produsert for salg. 

Tekstil E 

På den ene flatsiden av jernstykke 363, nedenfor det lengre og tykkere partiet (fig. 3. 
E.), sitter det ganske små fastrustete fragmenter av en tekstil. Den har opprinnelig 
dekket det meste av flaten, men det største partiet som nå er synlig har en utstrek
ning på bare 13 x lO mm. 

Bindemønsteret er diamantkypert (fig. 4.2.). Stoffets karakter er her bygget på 
vekslinger i kypertens diagonallinjer, slik at det dannes et rombeformet mønster 
(fig. 6.1). Diagonallinjene dannes ved at bindepunktene i stoffet forskyves en 
varptråd til siden for hvert innslag. I en diamantkypert møtes diagonallinjene ved 
hver vending i en spiss med skarp grense (Stromberg, Geijer, Hald, Hoffmann 
1974). Denne dannes ved at bindepunktene her forskyves to tråder i både varp- og 
veftretning (fig. 4.2). Det er denne skarpe grensen som karakteriserer diamantky
pert i forhold til ringvend (gåseøye), der diagonallinjene møtes i symmetrisk spiss. 
Den skarpe grensen anses å ha sammenheng med spesielle krav ved oppsetting og 
veving i varptynget vevstol (Hoffmann 1964). Andre trekk ved tidligere funn av 
diamantkyperter (f.eks. vevekanter) tyder på at de ble vevet på denne gamle typen 
vevstol (Geijer 1938), selv om diamantkypert også kan veves på andre typer vevs
toler. 

Garnet i Røsvik-tekstilen er enkelt ( entrådet) og z-spunnet i både varp og veft (fig. 
l og fig. 6.2), og det har karakter av kamgarn. Fra tidligere funn av diamantkyperter 
med vevekanter vet vi at det trådsystemet som løper loddrett på fig. 6 og vannrett på 
fig. 3.E er varpet (renningen). Varpet har det imponerende trådtallet 80 pr cm mens 
veften har trådtallet 31. På diagrammet i fig. 7 ser vi avmerkingen for denne 
trådtallkombinasjonen i øverste høyre hjørne. De andre punktene markerer trådtal
lene (oppgitt i Lise Bender Jørgensens katalog) for alle funn fra folkevandringstiden 
til og med vikingtiden av diamantkyperter med z-spunnet garn i begge trådsystemer 
samt bestembare trådtall og binderapporter (79 funn). Utover disse ble det funnet 
slike stoffer i 48 Birka-graver, alle med bestembare binderapporter. Av disse er 
tråd tallene publisert for lO representative stoffer, som også er tatt med i diagram-

124 



met. Trådtallene for resten av Birkafunnene skal befinne seg i det området som er 
avmerket med klammen. Av diagrammet ser vi at det materialet som tidligere er 
funnet ikke fordeler seg i kvalitetsgrupper når det gjelder trådtall, og det gjør heller 
ikke stoffene med binderapport 20/10. Vi ser også at forskjellen mellom de to 
tråd tallene i stoffene minsker jo lavere tallene er. Dette er et vanlig fenomen også 
når det gjelder middelaldertekstiler av sammenlignbare typer. Det kan henge 
sammen med at det blir forholdsvis lettere å slå inn veften når varptrådene er færre. 

Helt klart er det at sammenlignet med alle disse tidligere funn av diamantkypert 
med z-spunnet garn i begge trådsystemer er vårt lille fastrustete fragment med dets 
eksepsjonelt finvevete struktur en sensasjon. 

Røsvik-stoffets binderapport strekker seg over 20 varptråder og 10 veft-tråder 
med vending (retningsveksling) for henholdsvis hver tiende og femte tråd. Dette gir 
binderapporten 20/10 (fig. 4.2). Sammen med det z-spunnete garnet viser dette at 
Røsvik-tekstilen er en representant for standardstoffet W10 som omfatter alle 
diamantkypertene som er funnet i Birkagravene (unntatt ett), og som er definert av 
Agnes Geijer (1938). De andre diamantkypertene skiller seg fra W10 bare i binde
rapportene, som til gjengjeld varierer sterkt. For gruppen som helhet gjelder det at 
vendingene i veften skaper tverrgående riller på stofflaten (fig. 6.1). Dessuten er de 
alle jevnt tette og faste i utførelsen uansett finhetsgrad. Dette kommer av at 
trådtallet står i et nesten konstant forhold til garnets tykkelse i alle stoffene. Garnet 
er alltid enkelt og kamgarn (Geijer 1938). Lise Bender Jørgensen foreslår å kalle 
diamantkyperter med z-spunnet garn i begge trådsystemene for Birka-typen. 

Som de andre diamantkypertene dominerer varptrådene hos Røsvik-tekstilen 
stoffets overflate med såkalt varpeffekt (fig. 6.1). Denne aksentuerer spillet i diago
nallinjenes vekslinger, og trass i de ytterst små dimensjonene fremtrer derfor vevens 
tekstur tydelig, se også fig. 3.E. 

På den lille stofflaten kan det i visse belysninger anes et rødlig skjær som skiller seg 
fra omgivelsenes rust brune farge. Det er høyst sannsynlig at stoffet har vært farget. I 
heldige tilfeller er diamantkyperter funnet med farger i behold, og det finns både 
røde og blå varianter. Den fineste diamantkyperten fra Oseberg har samme binde
rapport som Røsvik-tekstilen (20/10), har trådtallene 60 x 20 og er krappfarget 
(Ingstad 1979). Av diagrammet i fig. 7 ser vi at dette stoffet er det nest fineste av alle 
diamantkyperter som var funnet før Røsvik-tekstilen. Det fineste, med trådtallene 
62 x 25, er funnet på Vinjum i Aurland, også dette med binderapporten 20/10. 

Andre egenskaper ved tekstilen fremgår av følgende tabell. De forskjellige tallan
givelsene blir kommentert nærmere nedenfor. 

Tråd tall garn- spinne- spinne- spinne- tråd- tråd- dekk- fiber- fiber-
pr cm type retning vinkel fasthet diameter avstand faktor type diameter 

varp 80 enkelt z 27 o fast 0.13mm 0.01 mm 100 ull 0.018mm 
veft 31 enkelt z 25 o fast? 0.125 mm 0.15 mm 51.5 ull 0.0165 mm 
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Spinnevinkel, tråddiameter og trådavstand er hver for seg beregnet på grunnlag av 
10 målinger, for varpet på en rad nabotråder, men for veften der trådene tilfeldigvis 
er synlige. Formodentlig er garnet likt i begge trådsystemer, for variasjonen mellom 
trådene innen hvert system er større enn forskjellen mellom middeltallene, og 
dessuten er disse forskjellene i seg selv ubetydelige. Det er også usannsynlig at slike 
minimale forskjeller skulle være planlagt, for ikke å snakke om gjennomført under 
spinningen. I grovere diamantkyperter later det likevel til å være en viss målbar 
forskjell mellom garnene, idet varpe trådene gjerne er kraftigere spunnet enn veften. 
Den store forskjellen i trådavstand i varpet og veften kan forhåpentligvis sees på fig. 
5.1. De angitte tallene er dog ikke helt i overensstemmelse med dekkfaktoren. 
Denne er beregnet som produktet av trådtall og tråddiameter x 10, og gir trådsyste
mets prosentvise dekning av stofflaten. Trådavstanden blir her det som mangler på 
100%. Forskjellene er imidlertid ubetydelige. Under enhver omstendighet er varp
tettheten så stor at den vanskelig kan ha fungert i vevstolen, selv om vår tids vevskje 
ikke ble brukt i den varptyngete vevstolen. Denne tettheten er en gåte når det 
gjelder diamantkypertene generelt (Geijer 1938). Den enkleste forklaringen kan 
kanskje være at stoffene er blitt krympet som en etterbehandling, slik at veftgarnet 
er blitt kortere og varptrådene dermed trukket nærmere hverandre. Hvis det kan 
tenkes at disse stoffene er blitt farget etter vevingen, kan kanskje en slik krymping 
være et resultat av den prosessen. Den store avstanden mellom vefttrådene gjør at 
stoffet må ha vært fnugglett trass i det tette varpsystemet. 

Fibrene i garnet er synlige her og der, og de ser helt ut som ullfibre (fig. 6.2). I 
tillegg har de et varmbrunt skjær formodentlig fra fargestoff. Diametre er blitt målt 
på 15 synlige fibre i varpgarnet. De varierer fra 0.012-0.040 mm med middeltall 
0.018 mm. 8 synlige fibre i veftgarnet har middeltall 0.0165 mm. På et lite garnstykke 
i varpet ser det ut til at hele fiberbunten har diametre omkring 0.033 mm, på et annet 
stykke ligger diametrene nær 0.017 mm, altså bare halvparten. Dette viser at 
ullstapler (ulldotter slik de kommer fra sauen) med forskjellig gjennomsnittsdiame
ter ikke alltid er blitt blandet. Uansett dette er garnet utrolig jevnt spunnet, og de to 
garnstykkene er omtrent like tykke. I og med at ullfibre er spenstige og aldri føyer 
seg helt tett sammen i et garn, blir det knapt plass til 10 fibre i det første stykket, 
kanskje 25 i det andre. Garnet er utvilsomt et mesterverk, og vi kan trygt regne med 
at ullen er omhyggelig utvalgt til formålet. 

Etter ulltypens fiberdiametre å dømme kan det godt dreie seg om bunnull av den 
gamle nordiske korthalesauen. Den hadde tidligere stor utbredelse i Nord-Europa, 
selv i dag finns det rester av den helt nede i Bretagne. Hos oss har vi den moderne 
varianten spelsauen, men også den gamle uspesialiserte utegangeren som har fått 
overleve i Austevoll sydvest for Bergen. Sauene på Island og Shetland, Færøyene, 
raser i Sverige, Russland og flere steder hører til denne typen. Ullen hos alle disse 
består prinsipielt av to typer fibre, dekkhår og bunnull, men forholdet mellom de to 
fibertypene kan variere sterkt både fra rase til rase og fra dyr til dyr. Det er vanligvis 
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Fig. 7. Skandinaviske funn av dia
mantkypert med z-spunnet garn i 
både varp og veft, fra folkevand
ringstid til og med vikingtid. Bare 
funn med bestembar binderap
port og trådtall er representert. 
Kilder er Geijer 1938 og Bender 
Jørgensen 1986. 
Scandinavian finds of broken lo
zenge twills with z-spun yarns in 
both lVarp and weft, from the Mi
gration Period to the end of the 
Viking Period. Only finds for 
which both the thread counts and 
the weave units are defineable are 
represented. Sources used are 
Geijer 1938 and Bender Jørgen
sen 1986. 
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lett å skille bunnullen fra dekkhårene med fingrene. Den mest finfibrete bunnullen 
er også ofte kort, og gir uvegerlig et dunet garn. Hvis det i det hele tatt dreier seg om 
bunnull, og ikke ull fra en (isåfall meget avansert) finullet sauerase, så har man altså 
bevisst valgt en mellomfin og mer langfibret bunnulltype som egnet seg særlig for 
dette utsøkte kamgarnet. Den tidligere nevnte krappfargete diamantkyperten fra 
Oseberg har et litt mindre fint garn som antas (under tvil) å ha vært spunnet av 
mohair, dvs hårene fra angorageit (Ingstad 1981). Denne fibertypen er langt grovere 
enn den som er brukt i Røsvik-tekstilen. Angora geitens hjemland er Tyrkia, og dette 
trekker isåfall opphavsstedet for tekstilgruppen langt mot øst. 

I Nordeuropa utenom Skandinavia er diamantkyperter med z-spunnet veftgarn 
påvist sikkert i relativt få tilfeller. Dessverre mangler det opplysninger om spinneret
ning for mange interessante funn fra dette området. Men det ser ut til at man der har 
brukt en variant med s-spunnet veftgarn isteden. I romertiden finner vi denne s
varianten litt oftere enn z-varianten også her i Norden, men senere finner vi den bare 
unntaksvis. Ved sine analyser har altså Lise Bender Jørgensen påvist at de to typene 
etter romertid stort sett er å finne geografisk atskilt, og at slik som bevisets stilling 
står i dag, er det rimelig å regne med to forskjellige tekstile tradisjoner. Begge varer 
vikingtiden ut, og Lise Bender Jørgensen lufter tanken at begge typene er produsert i 
sine respektive funn områder. Det er interessant å merke seg at det ikke er registrert 
noen funn av varianten med s-spunnet veft som kan måle seg med de fineste av de 
skandinaviske funnene. De virkelig eksklusive av disse dukker for øvrig først opp i 
merovingertiden (på Bornholm), og det er også da vi får de første eksemplene på 
typen W10 (binderapporten 20/10) med to funn i Norge. På denne bakgrunnen kan 
Røsvik-tekstilen neppe antas å være eldre enn merovingertiden. 

Agnes Geijer (1938) sier om funnene fra Birka at de viser en så høy standard i 
presis utførelse at de bare kan være resultatet av en yrkesmessig produksjon i stor 
stil, og at de fineste av dem (med varptall opp til 55) er finere enn moderne 
ullmusseliner. Ifølge Marta Hoffmann (1964) representerer tekstiltypen den høyeste 
utvikling av vevekunsten som ble oppnådd på den gamle varptyngete oppstadveven. 
Hun påpeker videre den organisasjon som måtte til for å sørge for jevn tilførsel av fin 
ull, for dyktige folk til bearbeiding og spinning til denne fabelaktige standard, og for 
høyt kvalifiserte vevere, vel å merke for en produksjon som ble drevet ubrutt iallfall i 
godt over 400 år og som dertil hadde røtter dypere ned gjennom hundreårene. Det er 
fristende å legge til at de kanskje hadde dyktige beredere og helt sikkert dyktige 
fargere. Dessuten må vi regne med særdeles velbyggete og velutrustete utgaver av 
oppstadveven, og nøyaktig like tunge tyngder, avpasset etter den planlagte kvalitet. 
Det er unektelig vanskelig å forestille seg denne organisasjonen i Skandinavia. 

Det har vært ført en ivrig diskusjon om opphavsstedet til disse spennende teksti
lene. Anne Stine Ingstad gjennomgikk hele diskusjonen i Viking i 1979, og den skal 
ikke gjentas her. Man har interessert seg for de områdene av nordvest-Europa som 
tilsynelatende har hatt en tekstil produksjon som var større enn til eget bruk, og på 
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grunn av det ofte omtalte «frisiske klede» har særlig Friesland og de aktive frisiske 
kjøpmennene stått sterkt i bildet (Geijer 1938). Ettersom det ifølge Lise Bender 
Jørgensen er meget få sikre funn av Birkatypen i disse områdene, faller de foreløbig 
ut igjen av bildet. Agnes Geijer påpekte også den store likheten med visse 200-talls 
funn i midtøsten, og Marta Hoffmann tok opp denne tråden i 1964 ved å undersøke 
sporene etter den varp tynge te veven der. At den fantes der i oldtiden er hevet over 
tvil, men hun refererer også en kilde som antyder at den ble brukt i Palestina så sent 
som på 1000-tallet. Alt i alt står forslaget om en produksjon innenfor det stabile 
bysantinske riket med dets fine håndverkstradisjoner meget sterkt. Men det er 
merkelig at produksjonen hovedsakelig gjenfinnes i Skandinavia, samtidig som den 
er dårlig representert øst, syd og vest for oss, for ikke å snakke om i og omkring det 
bysantinske rikets gamle område. 

Før merovingertiden er funnene av diamantkyperter sporadiske også her i 
Norden. I Norge har vi en liten rad gravfunn fra Østfold til Rogaland, men det er 
påfallende at vi ikke har noen funn i folkevandringstidens mange tekstilførende 
graver langs kysten forøvrig. Fra merovingertiden finnes det påfallende mange funn 
fra tre gravplasser på Bornholm, men visstnok ingen i Danmark forøvrig. Fra 
Bornholm, som også viser tidens fineste utgaver med høye varptall, synes det å føre 
en spinkel linje gjennom Østersjøen til de rike gravene i Vendel og Valsgarde i 
Uppland, og så videre til Norge, der vi har en liten rad av funn fra Nord-Trøndelag 
nedover til Nordfjord, ellers ingen. 

De fleste funnene stammer fra vikingtiden, men de viser en eiendommelig forde
ling. Det er gjort ytterst få funn i sør- og Øst-Skandinavia med unntak av Birka, der 
det som ovenfor nevnt til gjengjeld er gjort svært mange funn, men praktisk talt bare 
med binderapporten 20110. På denne bakgrunnen er det høyst påfallende at vi i 
Norge har en lang rad av funn først og fremst langs hele kysten fra Vestfold til 
Nordland. I tillegg viser de norske funnene et bredt register både av kvaliteter og av 
binderapporter, selv om W10-typen (20/10) dominerer også her. Denne funnforde
lingen gjør at Lise Bender Jørgensen flirter med tanken på en vestnorsk produksjon. 
Dessverre motsies dette av funnfordelingen i de eldre periodene. Og hvor skulle vi 
her kunne finne den sosiale bakgrunnen for den høyt organiserte profesjonelle 
håndverkerstab som måtte være forutsetningen, ikke minst for Røsvik-funnet. 
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Summa ry 

The textiles 

Five different textile fragments were found rusted fast on two iron pieces. It was 
necessary to study them using a magnification of forty times. The textiles A and B are 
yarn fragments, and C, D andE are woven textiles. The A yarn pieces can possibly 
represent a linen fringe, the yarn is s-plied. B may represent decorative stitches on a 
textile (which could be the textile C). The yarn is made from wool, s-plied and 
probably dyed red. Textile C is a diminutive fragment with only few points of binding 
left. It seems to be a four-end twill made from wool, the thread counts pr cm near 20 
(warp ends) x 15 (weft ends), the yarns are z-spun. Textile Dis a warp-faced linen 
tab by with thread counts 32 x 17, and with z-spun yarns. According to the catalogue 
of Lise Bender Jørgensen (1986) this tabby can be classed among the 4 % finest 
tabbies ever found in Scandinavia from prehistoric times. Textile E is a broken 
lozenge twill with a weave unitof20 (in the warp)/10 (in the weft). The threadcounts 
are 80 x 31, both yarns are z-spun, with a diameter of about 0,13 mm, made from 
wool with a supposed mean fibre diameter around 0,18 mm. According to the above
mentioned catalogue this fragment is by far the finest textile of this type ev er found in 
Scandinavia (fig. 7), and probably in the whole of northern Europe. The already old 
discussion about the provenience of such textiles is only slightly touched on. Textile 
D and E cannot be precisely dated, but they must belong between the end of the 
migration period and the end of the viking age. 

130 



Heid Gjøstein Resi 

Perlene 

Som strødd ut over et område på to kvadratmeter ble de 177 perlene funnet (fig. 1). 
Nesten alle lå innenfor gravbåtens ripe. Flertallet er ørsmå ensfargete glassperler, 
blå, gule og grønne. Bare seks perler skiller seg fra flertallet i materiale, form eller 
ved litt større dimensjoner: to karneolperler, to bergkrystall- og to glassperler 
( omslagsbildet og fig. 2). 

Ettersom gravinnholdet ellers ga så få holdepunkter for presis tidfesting innen 
yngre jernalder, ble søkelyset først rettet mot perlenes dateringsverdi. Men da det 
etter hvert ble klart at Røsvikgravens perlekombinasjon representerer noe sjeldent 
på norsk område, kom spørsmål om perlenes anvendelse naturlig nok i forgrunnen. 

Hovedmengden kan karakteriseres som små og middels store mikroperler (fig. 3), 
hvis vi følger Johan Callmers forslag til gruppering av perler med diameter opp til6 
mm (1977:35). De blå og gule perlene oppviser hele spekteret av størrelser innen 
denne rammen, mens de grønne er av mer enhetlig middels format. Synbare hori
sontale strukturer av mørkere og lysere glassmasse som løper parallelt med perlehul
lene tyder på at disse mikroperlene ble laget av uttrukne glasstenger med et inn blåst 
hulrom som festehull for den ferdige perle (van der Sleen 1967:24). Perlenes gene
relt rundete former eller naturlig avrundete endekanter (fig. 2) taler for at flertallet 
fikk en sekundær oppvarming etter at glass-stangen var kuttet opp. Bare unntaksvis 
er perlene avkuttet sylindriske med skarpvinklet overgang mot relativt plane ende
kanter (fig. 2, 7-9, 17). 

Farge bestemmelse av glass er et krevende tema med mange uløste oppgaver. 1 Alle 
mikroperlene fra Røsvik er opake, de gule har en enhetlig varm fargetone (Munsell 
1966: SY 8/8-10), de grønne er hovedsakelig sjøgrønne (Munsell1966: 10GY 4/6) og 
unntaksvis «melkeaktig» grønne (Munsell1966: SGY 6/4 og 5/4). De blå kjenneteg
nes av to relativt mørke fargetoner (Munsell1966: 2,5PB 2-3/6 og 2,5PB 2-3/4). 

Sett i forhold til den store mengden av uanselige mikroperler virker de øvrige seks 
middelstore perlene nesten prangende. Det gjelder en enkel, rundet perle av gjen
nomsiktig, blågrønt glass (fig. 2.32, Munsell1966: SBG 7/4) og en ribbet, melonlik
nende perle av blandet sort og gråhvit glassmasse (fig. 2.33). Vertikale strukturer i 
melonperlen tyder på en fremstillingsmåte der en glass-stav av sorte og grå-hvite 
elementer innledningsvis ble viklet om en metallstang, mens melonformen fremkom 
ved horisontale innknipninger av den ennå myke perlekroppen (van der Sleen 
1967:23). 

De fire steinperlene, to av gjennomskinnelig bergkrystall (fig. 2.28-29) og to av 
flammet karneol (fig. 2.30-31) er slipt i nøyaktig samme form og størrelse. De er 
rektangulært prismatiske med avkuttede hjørner. Kantene mellom slipeflatene opp
viser riktignok enkelte skår og uregelmessigheter, men stort sett er slipingen nøyak-
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Fig. 2. Utvalgte perler fra båtgraven fra Røsvik: Blå (1-9), grønne ( 10-18) og gule mikroperler 
av glass (19-27), bergkrystall- (28-29), karneol- (30-31) og større glassperler (32-33 ). l :l. 2 

Selected beads from the boat grave from Røsvik: Blue (1-9), green (10-18) and yellmv micro
beads of glass (19-27), crystal (28-29), cornelian (30-31) and farger glass beads (32-33). Size 
l :12

. Drawing: Tone Strenger. 

tig og rutinert utført. Det samme gjelder perforeringen, som er foretatt halvveis fra 
hver kortside i form av en jevnbred borekanal med diameter 2 mm. 

I et forsøk på å tidsfeste Røsvikgravens perler er det naturlig å ta utgangspunkt i 
steinperlene. En gjennomgang av karneolperler i norske gravinventarer viser at 
slike perler sjelden opptrer i eldre vikingtids funn, og at flertallet stammer fra 900-
årene (fig. 4). De finnes vanligvis i få eksemplarer og som del av større perlefunn. En 
liknende tendens gjelder for perler av bergkrystall. Disse forekommer sporadisk i 
graver fra merovingertid (Vinsrygg 1979:41) og tidlig vikingtid, men er langt hyppi
gere i yngre og yngste vikingtid (fig. 4). Det er imidlertid verd å merke seg at både 
karneol- og bergkrystallperler allerede var vel representert i boplassmaterialet fra 
800-årenes Kaupang (Heyerdahl-Larsen 1979). 

Karneol regnes som fjernøstlig importmateriale til Mellomeuropa og Norden i 
yngre jernalder. Kaukasus, India og Iran er foreslått som mulige opphavsområder 
både for de komplisert slipte karneolperlene og bergkrystallperlene som opptrer i 
nordiske funn fra denne tid (Danielsson 1973, Callmer 1977, Gabriel1977, Heyer
dahl-Larsen 1979 med videre litteraturangivelser). Og selv om avfall fra tilvirkning 
av bergkrystallperler er konstatert på flere vikingtidslokaliteter i vårt område (Hey
erdahl-Larsen 1979:152-154, Vinsrygg 1974:208-210), regnes det som lite sannsyn
lig at de fasetterte bergkrystallperlene med former lik karneolperlene kan være 
lokalprodukter. Røsvikgravens karneol- og bergkrystallperler er således tilslipt etter 
et av de vanligste fasettperlemønster i vikingtidens internordiske funnmiljø, og må 
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Fig. 3. Mikroperlene i båtgraven fra Røsvik fordelt etter diameter (l) og største lengde (2). 
The micro-beads from the boat grave from Røsvik arranged accm·ding to diameter (l) and 
length (2). 

tilhøre denne tid. Formen er gjengitt (i et noe fortegnet perspektiv) på Adrian von 
Miillers typetegning for karneolperler fra Hedeby (1970: Abb.l.6) og gjentas i 
tilsvarende publikasjoner om karneolperler fra Birka (Danielsson 1973:68) og 
Kaupang (Heyerdahl-Larsen 1969: fig. l.d). 

Når det gjelder glassperlene, så opptrer melonperler, en gammel perleform med 
aner i Egypt og Orienten, som regel enkeltvis i norske gravfunn gjennom hele yngre 
jernalder (Kellmer 1969, Vinsrygg 1979). 

Til mikroperlene fra Røsvikgraven kjennes foreløpig kun få nære paralleller. I en 
faglig utgravd skjelettgrav for en kvinne fra Hagbartsholmen, Steigen i Nordland3 

fantes hele l 108 kule- og skiveformete, ensfargete mikroperler av glass (ca. 2-3 mm 
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i diameter) sammen med 108 større perler av forskjellige typer. Av mikroperlene er 
471 grønne, 218 brune, 96 violette, 90 sorte, 85 gule, 71 blå og 7 hvite. Perlene lå 
samlet «rundt om halsen». Nærmere kraniet lå to bronseringer, på brystet en rund 
spenne og en ringspenne mellom to ovale spenner, alle av bronse. Graven, som 
dessuten inneholder diverse redskaper, dateres til 10. århundre (Sjøvold 
1974:64-65). 

Fra en tilfeldig fremkommet, men relativt godt opplyst skjelettgrav for en 30-40 år 
gammel kvinne fra Trælnes indre, Brønnøy i Nordland4 kjennes 67 glassperler. Av 
disse er minst 56 sikre mikroperler: 43 grønne, 11 gul-brune og 2 vannklare. De 
øvrige er noe større glassperler av ulike typer ( Callmer 1977: 129). Perlene ble funnet 
på brystet sammen med to sølv fingerringer. En bronse fingerring fantes ved venstre 
hånd. Forøvrig besto inventaret av en karakteristisk smykkenål av horn med utskå
ret «karolingisk» dyrehode (Petersen 1937:44, fig. 11) samt diverse arbeidsredska
per. Det dreier seg om en båtbegravelse, foreslått datert til tidlig vikingtid (Sjøvold 
1974:12). 

Tilsvarende mikroperler kommer også fra andre mer uklare funnsammenhenger i 
samme område: Fra overpløyde gravhauger fra merovingertid og vikingtid på Mjele 
søndre, Dverberg i Nordland kommer en samling på 56 ensfargete mikroperler (25 
gråhvite, 22 gule, 4 mørkeblå, 2 lyseblå, 3 grønne) (Sjøvold 1974:123-124) og 5 
mikroperler ( 4 grønne, l blå) utgjorde de eneste funn fra en faglig utgravd langhaug 
på Hovsnesset, Fosnes i Nord-Trøndelag. 5 

Mørke blå eller sorte mikroperler kjennes også fra boplassområdet i Kaupang6 og 
grønne og brune tilsvarende perler nevnes som hyppige soldefunn fra boplasslagene 
i vikingtidens York (MacGregor 1982:89). 

Det er en nærliggende tanke at de uanselige mikroperlene kan ha vært festet til 
tekstiler (Sjøvold 1974:228; MacGregor 1982:89). I sitt arbeid om jernalderens 
perlemateriale fra Vestlandet drøfter Inger Kellmer også mulige festemåter for 
perler på stoff ved hjelp av snorer eller beslag med stifter (1969: 132) 7 og foreslår en 
slik tolkning for de såkalte «strødde perler»: «Festet på denne måte kan de ha vært 
brukt til så mangt som har pyntet en kvinne. Det kan ha vært et slør som hun har 
dekket sitt hår med, en forløper til konelinet som var i bruk over hele Europa i 
middelalderen; det kan ha vært brukt som kant på belte rundt livet, rundt draktens 
hals og ermer, eller på et stort sjal som eventuelt kan ha vært lagt under den døde ved 
gravleggingen. Stenene kan også ha hengt ned fra et hodebånd eller ha pyntet lue 
eller sko, og de kan ha vært brukt som knapper. --- , for bruken kan ha vært avhengig 
av slike ting som om det var en ung pike med utslått hår eller en gift kvinne med 
hodebedekning, eller kanskje en østerlandsk skikk som kan ha fulgt med bruken av 
perlene» (1969:133). Det er heller ikke utelukket at mannsplagg kunne være deko
rert med perler. 

De blå, gule og grønne mikroperlene i Røsvikgraven ble funnet spredt over flere 
kvadratmeter, men med størst tetthet nær sentrum av spredningsfeltet (fig. 1). I 
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• Karneol 
o Bergkrystall 
EB Karneol og bergkrystall 

Fig. 4. Funnfordelingskart for perler av bergkrystall og karneol i norske yngre jernalderfunn 
(Funnliste, se anm. 8). 
The distribution of crystal and cornelian beads in Norwegian finds from the Late fron Age (List 
offinds, Note 8). 
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dette området fantes også fem av de seks større perlene, mens den sjette ble funnet 
mer perifert i haugen. Ved haugbrottet synes området nær sentrum å være skadet 
(konf. Tove Hjørungdals artikkel), og det er tenkelig at enkelte perler havnet 
avsides ved denne anledning. Dersom perlene opprinnelig var festet på en snor som 
et kjede, må en tenke seg temmelig dramatiske manipulasjoner for at funnene skulle 
få den gitte spredning. Andre bruksmåter er derfor mer nærliggende. 

Mens den store mengden små perler fra graven i Steigen kan ha prydet en praktfull 
draktkrage og perlene fra Trælnes i Brønnøy f.eks. kan ha vært festet som et 
kransliknende brystsmykke (Hagg 1986:67) leder Røsvikgravens «strødde perler» 
og eksklusive tekstiler (konf. Ellen Schjølbergs artikkel) tanken hen på et fnugglett 
plagg eller sjal med spredte, påsydde perler. Kanskje gir funnene virkelig uttrykk for 
en østerlandsk skikk som har fulgt med bruken av perler og tekstiler til vikingtidsmil
jøet på Sunnmørskysten? 
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Anmerkninger 
l) Etter foreløpige forsøk med røntgenanalyse i elektronmikroskop av blå, gule og grønne mikroperler fra 

Røsvik, antyder Unn Plahter at tilstedeværelsen av bly og tinn i de gule perlene, og bly i de grønne kan 
ha sammenheng med transparens og fargesetting. De blå perlene ga ingen signaler som med rimelighet 
kunne knyttes til farge. 
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2) Funn-nr. for perler avbildet i fig. 2. l 1985:298,2 1985:308,3 
1985:290,6 1985:SV-SØ-kvadrats profilbenk,7 1985:116,8 
1985:494,11 1985:496,12 1985:NV-SØ-kvadrat,13 
1985:245,16 1985:340,17 1985:201,18 1985:420,19 
1985:406,22 1985:176,23 1985:161,24 1985:176,25 
1985:343,28 1985:310,29 1985:48,30 1985:347,31 
1985:339 

1985:176,4 
1985:372,9 

1985:287,14 
1985:348,20 
1985:354,26 
1985:342,32 

1985:309,5 
1985:331,10 
1985:359,15 
1985:229,21 
1985:220,27 
1985:176,33 

3) Ts 5281 ble utgravd 1954 under ledelse av H.E. Lund. Jeg takker Gerd Stamsø Munch for hjelp til 
vurdering av gravniPgsdokumentasjonen. 

4) T 15332 (Petersen 1937:43-45). 
5) Graven ble undersøkt 1986 under ledelse av Oddmunn Farbregd. Takk til ham for adgang til å nevne 

dette upubliserte funnet. 
6) I en faglig undersøkt, eldre vikingtids skjelettgrav i båt (K/XIII grav I) fra Bikjholberget fantes 

tilsammen 57 glassperler (hvorav 40 gule og 9 blå middelsstore og store mikroperler). Perlene lå samlet 
i brystregionen nedenfor og mellom to ovale spenner. Disse perlene er gjennomgående større enn 
Røsvikperlene og bør kanskje heller sees i sammenheng med tilsvarende funn fra Birka (Danielsson 
1973:78-80). Takk til Charlotte Blindheim, Birgit Heyerdahl Larsen og Ellen Karine Hougen for 
diskusjon om mikroperler og adgang til å nevne upubliserte perle funn fra Kaupangs boplass og graver. 

7) Etter diskusjon med Inger Kellmer ble Røsvikperlene undersøkt i mikroskop med tanke på påvisning 
av eventuelle slitespor etter festeanordninger, dessverre med negativt resultat. En hjertelig takk til 
Inger Kellmer for adgang til å sitere hennes ennå upubliserte avhandling. 

8) Funnliste til fig. 4: 

l. Risøhavn, Dverberg, Nordland (Ts 273). 2. Hundstad, Kvæfjord, Troms (Ts 84). 3. Bø, Trondenes, Troms (Ts 
594). 4. Sand, Borge, Nordland (Ts 728). 5. Finø, Hamarøy, Nordland (Ts 2676). 6. Øisund, Meløy, Nordland 
(Ts 1610). 7. Ytre Kvarøy, Lurøy, Nordland (Vinsrygg 1979, grav 8). 8. Sandessjøen, Alstahaug, Nordland (Ts 
3501). 9. Slapøy, Herøy, Nordland (T 13877). 10. Torvsjå, Brønnøy, Nordland (T 14049). 11. Bjørknes, 
Kolvereid, Nord-Trøndelag (T 4244). 12. Sandvik, Fosnes, Nord-Trøndelag (T 18649). 13. Klingen, Namsos, 
Nord-Trøndelag (T 10651). 14. Vikaunet, Bjørnør, Sør-Trøndelag (T 2367-69). 15. Grøtmo, Namdalseid, 
Beitstad, Nord-Trøndelag (T2645).16. Lø, Sparbu, Nord-Trøndelag (T 18981). 17. Borgåsen, Levanger, Nord
Trøndelag (T 271). 18. Halsan, Skogn, Nord-Trøndelag (T 499). 19. Høislo, Skogn, Nord-Trøndelag (T 12338 
Ill). 20. Huseby, Frosta, Nord-Trøndelag (T 791). 21. Fasteraune, Skatval, Nedre Stjørdal, Nord-Trøndelag (T 
9597). 22. Fløan, Skatval, Nedre Stjørdal, Nord-Trøndelag (T 13226). 23. Austråt, Ørland, Sør-Trøndelag (T 
1075-81). 24. Straumøy, Frøya, Sør-Trøndelag (T 15313). 25. Haugsrønningen, Byneset, Sør-Trøndelag (T 
3215). 26. Berg, Byneset, Sør-Trøndelag (T 5300). 27. Torgård, Klæbu, Sør-Trøndelag (T 554). 28. Vågaunet, 
Hemne, Sør-Trøndelag (T 1016). 29. Lian, Hemne, Sør-Trøndelag (T 1018). 30. Holden, Hemne, Sør-Trønde
lag (T 1592). 31. Risegjerdet, Oppdal, Sør-Trøndelag (T 3258). 32. Rise, Oppdal, Sør-Trøndelag (T 18826). 33. 
Vang, Oppdal, Sør-Trøndelag (T 18755). 34. Vang, Oppdal, Sør-Trøndelag (T 18758). 35. Romfohjellen, 
Sunndal, Møre og Romsdal (C 6187). 36. Romfohjellen, Sunndal, Møre og Romsdal (T7867). 37. Skåråvangen, 
Oppdal, Sør-Trøndelag (T 4294). 38. Flåøya, Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal (T 18605). 39. Stavik, 
Aukra, Møre og Romsdal (T 12108). 40. Setnes, Grytten, Møre og Romsdal (T 18198). 41. Ytterdal, Norddal, 
Møre og Romsdal (B 6371). 42. Midbust, Stranda, Møre og Romsdal (B 6113). 43. Roald, Haram, Møre og 
Romsdal (B 5899, 9357). 44. Røsvik, Giske, Møre og Romsdal (B 13895). 45. Runde, Herøy, Møre og Romsdal 
(T 5122). 46. Gutdal?, Stryn, Sogn og Fjordane (B 5525). 47. Brekke, Stryn, Sogn og Fjordane (B 6433). 48. 
Kyrkjeide, Stryn, Sogn og Fjordane (B 8060). 49. Gutdal, Stryn, Sogn og Fjordane (B 5144). 50. Myklebost, Eid, 
Sogn og Fjordane (B 5764). 51. Grotle, Bremanger, Sogn og Fjordane (B 3085). 52. Arnestad, Gloppen, Sogn og 
Fjordane (B 7653). 53. Hilde, Innvik, Sogn og Fjordane (B 5717, 5766). 54. Hilde, Innvik, Sogn og Fjordane (B 
8826). 55. Kjøsnes, Jølster, Sogn og Fjordane (B 4619). 56. Myklebust, Fjaler, Sogn og Fjordane (B 1831). 57. 
Korsvoll, Gaular, Sogn og Fjordane (B 9769). 58. Bale, Balestrand, Sogn og Fjordane (B 104, 503). 59. Bøtun, 
Leikanger, Sogn og Fjordane (B 7434). 60. Solbu, Øystre Slidre, Oppland (C 29061). 61. Frikstad, Vestre Slidre, 
Oppland (C 11465). 62. Hopperstad, Vik, Sogn og Fjordane (B 4511). 63. Brekke, Lavik, Sogn og Fjordane (B 
8117). 64. Veka, Voss, Hordaland (B 6228). 65. Fløgo, Voss, Hordaland (B 105, 997). 66. Hodneland, Lindås, 
Hordaland (B 4704). 67. Lygra, Lindås, Hordaland (B 5563). 68. Totland, Hosanger, Hordaland (B 3307). 69. 
Haus, Osterøy, Hordaland (B 12557). 70. Veset, Osterøy, Hordaland (B 11291). 71. Ytre Arna, Arna, 
Hordaland (B 5800). 72. Fana prestegård, Fana, Hordaland (B 325). 73. Trå, Ulvik, Hordaland (B 6657). 74. 
Eidfjord, Eidfjord, Hordaland (B 4190). 75. Reisæter, Ullensvang, Hordaland (B 1567). 76. Nedre Espe, 
Ullensvang, Hordaland (B 4598). 77. Skåle, Hvinnherad, Hordaland (B 6993). 78. Sørheim, Etne, Hordaland (B 
12051). 79. Røiksund indre, Finnås, Hordalan-1 (B 8794). 80. Vela, Sand, Rogaland (B 4318). 81. Housken, 
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Finnøy, Rogaland (S 3255), 82. Litland av Tau, Strand, Rogaland (S 4023). 83. Litland av Tau, Strand, Rogaland 
(S 4241). 84. Nedre Bjorheim, Strand, Rogaland (S 5944). 85. Idse, Strand, Rogaland (S 6521) 86. Orre, Klepp, 
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Summa ry 

The beads 

Spread over an area of about 2 m2 within the confines of the grave boat were found 
171 tiny monochrome microbeads of glass, as well as six somewhat larger beads: two 
of cornelian, two of crystal and two of glass (Fig. 1-2). According to Johan Callmer's 
classification (1977:35), the micro-beads are «small» and «middlesized» (Fig. 3). The 
cornelian and crystal beads are all of a similar size and shape; rectangular prismatic 
with cut corners. As cornelian beads do not occur in Norwegian graves until the 
Viking Age (Fig. 4), and as crystal beads are also seldom found before this time, the 
presence of these stone beads in the Røsvik burial indicates that the grave dates to 
the Viking Period. 

Of the micro-beads, only a few Norwegian parallels are known; the most promi
nent being a Late Viking Age inhumation grave of a woman from Hagbartsholmen, 
Steigen, Nordland, which contained 1108 monochrome micro-beads (Sjøvold 
1974:64-65). In the Røsvik grave, the distribution of the beads in relationship to the 
fin el y woven textiles (see Ellen Schjolbergs article) suggests we have the remains of 
<m extremely delicate garment on which scattered beads were sewn as adornment. 
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Reidar Calmeyer 

Hvor vidt kan våre middelalder
portretters identitet dokumenteres? 

MAGNUS LAGABØTERS MAGNUS LAGABØTERS 

LANDSLOV 1274 .. NLOANDRSLO.PV ••• '.2 •• 7~4 }4_Q 
NORGE }4Q: 

•U«'" Ø 

Dette frimerket fikk i 1974 en høy europeisk pris 
som et av årets vakreste frimerker. Forbildet for 
det fint litograferte kongehodet er det noble por
tretthodet fra 1280-årene som står over piscinaen 
i Stavanger domkirkes kor- fig. l. 

I direkte tilknytning til et foto av dette hodet i 
den nye 7 binds Norges Kunsthistorie skriver 
Peter Anker følgende: 

«Som tidligere nevnt er portrettkunst i moderne forstand ukjent i høymiddelalderen. Konger, fyrster og 
geistlige figurer er av de mest populære motiver i gotikkens kirkeutsmykninger uten å representere 
bestemte personer. Når derfor tre av de kronte hoder i Stavanger- koret, over nisjen i sørmuren og på 
begge sider av døren til sakristiet på nordsiden identifiseres med Magnus Laga bøte og hans to sønner, 
kong Erik og hertug Håkon Magnusson, er det i beste fall inspirert gjetning, til skuffelse for dem som her 
mener å stå foran norgeshistorien personlig» (Anker 1981, s. 182). 

Dette overraskende og ytterst negative syn på middelalderens portrettkunst står 
sterkt i strid med hva en rekke av våre fremste kunsthistorikere hittil har hevdet. 
Eksempelvis sier en kapasitet som Einar Lexow om de samme hoder: 

«-størst interesse har dog de hoder som pryder Stavanger domkirkes kor. Her finner vi både korets 
byggherre, biskop Arne og hele kongefamilien, Magnus Lagabøter selv og hans sønner Eirik og Håkon. 
Mens kongehodene i Trondheim vanskelig kan identifiseres, kan det her neppe herske tvil, idet tiden er 
gitt med full sikkerhet. Det er dyktige og stilsikre arbeider,--» (Lexow 1942, s. 128). 

Stort mer diametralt motsatt kan vel vanskelig to kunsthistorikere uttale seg om en 
og samme sak. Man fristes til å spørre om det i løpet av de siste 3-4 decennier er gjort 
nye oppdagelser eller funn som forklarer en slik «kuvending»? Neppe. 

På ett punkt er det knapt noen som er uenige med Anker, nemlig der han hevder at 
«portrettkunst i moderne forstand» var ukjent i middelalderen. Harry Fett var inne 
på dette i en artikkel i St. Hallvard 1916, som gir en god karakteristikk av middelal
derens portretter. Han kaller dem et vanskelig materiale og sier videre: 

«Dessuten maa vi ikke forveksle middelalderske portrætter med vor tids. Middelalderen nøiet sig i langt 
høiere grad med det typiske, mens vi ikke blot vil ha individualistisk likhet, men gjerne ogsaa naget av det 
sjælelige ind. Hovedsaken for høigotikken var derimot at fremstille en persons stand, hans værdighet, 
hans stilling i samfundet. Det var det ydre, rent formelle og repræsentative som interesserte mest- ganske 
som rococotidens portræt» (Fett 1916, s. 265). 
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Men, mens altså Fett betoner dette som et forbehold, nytter Anker det til en 
nærmest total avvisning av at det i middelalderen overhode ble laget portrettfrem
stillinger. 

Mens Lexows syn i alt vesentlig støttes av de fleste av våre kjente kapasiteter fra 
Harry Fett og A. W. Brøgger til Gerhard Fischer og Leif Østby, har undertegnede i 
norsk kunsthistorisk litteratur bare sett Ankers syn støttet av Brage Irgens Larsen i 
hans bok om skulpturen i Trondheim Domkirke (1963). 1 

Irgens Larsen mener som Anker at det lå middelalderens kunstnere fjernt å skape 
portrettlikhet, idet deres menneskefremstillinger bare var typer som går igjen fra 
land til land og vitner om stenhuggernes vandringer. Det klassiske eksempel er 
Bamberg-rytteren som har sitt forbilde i Reims. Enkelte andre, mindre opplagte 
eksempler kan saktens også nevnes, men er neppe tilstrekkelig til at dette kan 
opphøyes til generelt prinsipp, mangfoldet tatt i betraktning. 

Anker forklarer sitt syn slik: 2 «- det som utmerker middelalderens kunst er en 
mangel på «sikre data som kan belegges med entydig og uomtvistet dokumentasjon» 
(Anker 1981, s. 130). Det kreves med andre ord den største varsomhet i tolkningen 
av bevarte kunstverk fra perioden-». 

Man leter imidlertid forgjeves efter en rimelig forklaring på hvorfor det ut fra 
denne mangel på sikker viten så ensidig og kategorisk kan fastslåes at portrettfrem
stillinger var middelalderens kunstnere ukjent. Påstanden virker da også ganske 
uforståelig ettersom det jo notorisk eksisterer - og erkjennes å eksistere - en 
veldokumentert middelaldersk portrettkunst i form av gravstatuer og s.k. stifterpor
tretter. 

Det kan nevnes et par eksempler. Det første kan samtidig stå som en ganske 
fornøyelig illustrasjon til Harry Fetts beskrivelse av det idealiserte middelalderpor
trett. Det gjelder vår egen dronning Margrete- Håkon VI's gemalinne- hennes 
gravstatue på sarkofagen i Roskilde domkirke (fig. 3). Vi ser her et edelt og vakkert 
ansikt med en fin og renskåret profil. I Lubeck finnes det imidlertid bevart en 
alabastbyste av dronningen (fig. 4) som nok gir et langt mer naturalistisk bilde av 
Margrete. Den ble aldri gjort helt ferdig- trolig var den for realistisk til å tjene som 
gravskulptur! 

Siden vi her er havnet helt oppe på 1400-tallet skal vi i vårt annet eksempel- også 
fra Nord-Tyskland- gå tilbake til tiden rundt år 1200. Det gjelder gravstatuen til den 
kjente (norskættede) hertug Henrik Lowe i domen i Braunschweig. Han levet 
1129-95 og var altså vår egen kong Sverres samtidige. Hans gravportrett (fig. 5), 
betegnet som et mesterverk av tysk skulpturkunst, bekrefter ganske slående en 
samtidig italiensk beskrivelse av hertugen:«- et ansikt som vitner om hard, konsen
trert kraft og maktbegjær.» Nå kan vel også dette gravmæle som er hugget en 25-30 
år etter Henriks død være noe idealisert som portrett, men det vitner likefullt som 
Carl Laurin sier «Om tidens markliga formåga att konstnarligt framhålla det karakte
ristiska» (Laurin 1918, s. 142).3 Også Harry Fett snakker forøvrig om «den nordiske 
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Fig. l. Magnus Lagabøter. Portretthode i Sta
vanger domkirkes kor, dets. k. piscinahodet. 
FotoR.C. 

Fig. 2. Magnus Lagabøter. Skadet hode trolig 
fra Hallvardkirken i Oslo. Nå i Larvik mu
seum. Foto Riksantikvaren. 

trang til karakteristik og menneskeskildring» (Fett 1916, s. 261). 
Disse to eksempler fra h.h.v. begynnelsen av 1400-tallet og fra 1220-årene, som 

gjerne også kan suppleres med vårt eget «stifterportrett» (Anker) av kong Eystein 
Magnusson fra 1100-årenes første halvdel (fig. 6) viser klart at det gjennom nesten 
hele middelalderen ble laget portrettfremstillinger som representerte bestemte per
soner og at dette således hverken var ukjent eller lå fjernt fra tidens billedhuggere. 
At slike gravstatuer kan være hugget på grunnlag av dødsmasker, endrer selvsagt 
ikke dette forhold. 

Hvorfor skulle det da ligge billedhuggerne så meget fjernere å lage portrettfrem
stillinger- i hvert fall leilighetsvis - også blant det store antall dekorative hoder de 
hugget til å smykke middelalderens kirker og katedraler? Leif Østby sier om sten
huggeren bl.a.: 

«-maskenes barokke fantasispill viser jo hvor fritt han stod, og det er da ingen grunn til ikke å tenke sig at 
han særlig i de hoder som uttrykkelig er betegnet som fyrste- og bispehoder, kan ha brukt sin samtids 
verdslige og geistlige stormenn som modell» (Østby 1935, s. 6). 

Med middelalderens nære kontakt mellom byggestedene var det naturlig at de 
førende kunstnerpersonligheter ble mer eller mindre stildannende innenfor sine 
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Fig. 3. Dronning Margrete Valdemarsdatter
Kalmarunionens «Frue og Husbonde». Grav
statue i Roskilde domkirke. Hun døde i 1412. 

Fig. 4. Dronning Margrete etter en alabast
byste i Liibeck - et åpenbart mer realistisk 
portrett. 

epoker. Og i tidens brede miljø kunne vel dette saktens lede til både epigoneri og 
direkte kopiering. Men slikt har skjedd til alle tider. Kunsthistorikernes dilemma 
(«mangel på sikre data») bunner åpenbart i det forhold at disse dekorativt anbragte 
hodene - som ledd i kirkenes arkitektoniske utsmykning - aldri ble navngitt, i 
motsetning til gravstatuer og stifterportretter. Forklaringen tør vel i all enkelhet 
være den at når de sistnevnte ble påført navn var det for å bringe menneskene et 
budskap: «Her hviler N.N.« resp. «Han/Hun ytet dugelig til kirken» (underforstått: 
Be for deres sjeler,- og gak hen og gjør likeså!). De dekorative hodene derimot 
hadde som sin vesentligste oppgave å pryde kirken til Vår Herres pris og dertil 
trengtes det presumptivt hverken navn eller adresse. Disse hodene ble da også 
gjerne plassert høyt oppe, av og til endog knapt synlige- for folket. 

Den tredje kategori skulptur må selvsagt også nevnes- de store helfigurstatuene 
som pryder kirkenes portaler eller deres screen-fronter og fremstiller forlengst 
avdøde hellige kvinner og menn. De mangler også navn, men kjennes gjerne på sine 
attributter og av den ikonografiske plan. Selvsagt er det her aldri tale om virkelige 
portretter, men selv blant disse tidløst pregede skikkelser finnes det ikke sjelden 
figurer som åpenbart er hugget etter levende- men vanligvis ukjent- modell. 
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Norske middelalderportretter 

Hvilke muligheter har vi så til å dokumentere, eller i det minste sannsynliggjøre at 
det blant det relativt rike skulpturmateriale som er oss levnet fra vår middelalder4 

også befinner seg portrettfremstillinger av i hver fall enkelte av våre gamle konger og 
andre fyrstelige personer fra tiden? 

Her har vi altså nettopp i vårt land et enestående interessant utgangspunkt i det 
allerede nevnte portretthode av EYSTEIN REX (fig. 6) funnet ved Munkeliv 
kloster i Bergen som han grunnla en gang før 1110, Om det registreres som et 
stifterportrett eller ei, så står det i hvert fall fast at dette er en navngitt portrettfrem
stilling av en norsk konge fra så tidlig som 1100-årenes første halvdel. 

Selvsagt dreier det seg om et idealisert herskerportrett som hverken skal tillegges 
eller gjør krav på noen dypere portrettlikhet,- og slett ikke «i moderne forstand». 
Riktignok passer det ganske bra til Snorres beskrivelse av kong Eystein: «-en meget 
vakker mann å se til, blåøid og noe storøid, med lyst krollet hår,» uten at man vel skal 
legge for meget i det. Men en ting er klar: vi står her overfor et meget tidlig 
skulpturverk som er ment å representere en bestemt person der såvel identitet som 
dokumentasjon er uomtvistelig. 

Den neste av våre konger som vi med ganske høy grad av sannsynlighet kan tro at 
· vi har en tilsiktet portrettfremstilling av er kong Sverre. Det gjelder den velkjente 

Fig. 5. Hertug Henrik Løwe. Gravstatue hugget i sands
ten. 1220-årene. I domkirken i Braunschweig. 

Fig. 6. Kong Eystein Magnusson. 
Marmorhode funnet ved Munke
liv kloster i Bergen. 11 00-årenes 
første halvdel. Hist. mus. Bergen. 
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Fig. 7. Fire Sverre-mynter. Tre med omskriften 
REX SVERUS MAGNUS, alle med variasjo
ner av samme «portrett» - og rund hakeflekk. 
(Sterkt forstørret). 

Fig. 8. Byste fra Nidarosdomens oktogon
gesims som utvilsomt er ment å fremstille 
REX SVERUS MAGNUS- bemerk haket
lekken! Foto R. C. 

kongebysten fra Nidarosdomens oktogongesims (fig. 8) som nå er overført til 
skulpturmuseet. (Den er erstattet av en «restaurert» kopi som dessverre ofte avbil
des i stedet for originalen.) 

Harry Fett var trolig den første som lanserte dette hode som et sannsynlig portrett 
av kong Sverre, vesentlig ut fra sagaens skildring av kongen som en mann med bredt 
veldannet ansikt og med et fyldig velpleiet skjegg som oftest var tilstudset. Nå har 
riktignok Gerh. Fischer senere påpekt at det i hvert fall ikke kan være noe samtidig 
portrett av Sverre idet oktogonens øvre partier pga. stansen i byggearbeidet neppe 
kan være reist før 10-15 år eller mer etter Sverres død i 1202. 

Men det er såvisst ikke noen hindring for at hodet likevel er hugget som et 
posthumt portrett av kong Sverre som nok levet videre i folks minne i atskillig tid 
etter sin død. En liten detalj ved hodet er her av betydelig interesse. 

Allerede Harry Fett streifet inn på at Sverres mynter gir en viss støtte for identifi
seringen selv om han var fullt klar over at mynt«portretter» vanligvis er temmelig 
verdiløse i så måte, men med unntak. Og Sverres mynter kan synes å være et sådant. 
Det er vanskelig å frigjøre seg fra inntrykket av at hans myntmester har vært opptatt 
av å prege mynter som bærer myntherrens virkelige bilde. På en rekke av hans ulike 
myntpreg finner man således variasjoner av det samme en face bildet av kongens 
brede ansikt med det fyldige skjegget (se fig. 7). På alle disse myntene er «portrettet» 
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videre utstyrt med en merkelig rund hakeflekk som også var vanlig på samtidige 
engelske og danske mynter. Selvsagt hadde ikke Sverre noen slik hakeflekk, men 
den går ikke desto mindre igjen også på gesimsportrettet!- og ikke som en tilfeldig 
skade el. lign., den er omhyggelig boret inn i stenen. 

Sammenholdes så dette med den helt påtagelige «portrettlikhet» som også ellers 
er åpenbar mellom myntbildet på fig. 7 og gesimshodet på fig. 8 kan det neppe være 
tvil om at stenhuggeren her har tilstrebet å lage en fremstilling av REX SYER US 
MAGNUS med mynten som forlegg. Endog den lave kroneformen stemmer helt 
overens. 

I seg selv er kanskje ikke dette noe entydig bevis for at Sverre virkelig så slik ut, 
men at også det var tilfelle, sannsynliggjøres av et medaljong-hode som pryder 
profilbåndet under vinduene på utsiden av oktogonens østkapell- Olavskapellet. 
Fotografier av dette hodet før det ble restaurert (fig. 9) viser en så påfallende likhet 
med gesimshodet at også det ser ut som et Sverreportrett. Fischer, som selv kaller 
det et kongehode, daterer medaljongskulpturene på oktogonen til1180-årene- altså 
fra tiden mens erkebiskop Eystein ennå levet og kjempet for reisingen av sin 
katedral (Fischer 1965, s. 138ff.). 

Det ligger derfor nær å tenke seg at erkebiskop Eystein- tilbake etter sitt engelske 

Fig. 9. Kongehode på Olavs kapellet før rest
aurering. Trolig også et Sverre-portrett. Foto 
Domkirkens arkiv. 

Fig. JO. Sverre-portrettet fra oktogongesim
sen (fig. 8) fra en litt annen synsvinkel. Etter 
Racz. 
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eksil i 1183, og ganske særlig etter katastrofen ved Fimreite i 1184 - som en 
forsonings gest overfor kong Sverre lot plassere hans portrett på selveste Olavskapel
let. (Det kan vel tenkes at dette hodet som pendant til de andre medaljonghodene 
egentlig er ment som en konge av Juda- trolig David selv- men er hugget med kong 
Sverres ansiktstrekk? En tvetydighet med klart poeng som den prestelærte Sverre i 
så fall måtte forventes å sette pris på!) 

Nå har riktignok andre ment at disse hodene må være hugget betydelig senere og 
først er satt inn da. Fischer imøtegår imidlertid dette under henvisning til at hodene 
er hugget i ett med medaljongene som er så nøye innpasset i profilbåndet at de neppe 
kan være satt inn senere, samt til at en av medaljongskulpturene- den s.k. «Tenke
ren» bærer en senromansk klesdrakt som passer med hans datering. 5 

Om dette kanskje ikke kan kalles «uomtvistelig dokumentasjon» så er det i hvert 
fall sterke indisier på at Harry Fetts identifisering av kong Sverres portrett på 
oktogongesimsen var korrekt og at den bør opprettholdes. 

Ved de neste par portretthoder som her skal omtales synes det i hvert fall å herske 
enighet i dateringsspørsmålet. Det dreier seg om det ungdommelige kongeparet som 
så diskret pryder to konsoller i Nidarosdomens forhall til søndre korportal, den 
såkalte Kongeinngangen (fig. 11 og 12). De antas å forestille Håkon Håkonsson og 
Margrete Skulesdatter. 

Der er riktignok en viss uenighet om dateringen av forhallens ytre praktportal, 
men ikke om at selve forhallen med sine konsoller er reist i løpet av tiåret 1220-30. 
Og midtveis i denne dekade- i 1225 inntraff den uvanlige begivenhet at den unge 
kong Håkon Håkonsson ble viet til sin mektige jarl Skule Bårdssons datter Marg
rete. Uvanlig ettersom Norges konger vanligvis fant sine dronninger ved fremmede 
kongehus. Her ble det gjort et viktig unntak i håpet om å bilegge stridighetene 
imellom kongen og jarlen. 100 års borgerkrig spøkte nok i minnet. 

Ikke så underlig derfor at «sØndre korportals mester» (Fett) følte trang til å 
forevige begivenheten ved å avbilde det unge kongepar her i sin prektige inngangs
hall. Antar vi at hodene er hugget henimot slutten av tiåret så var kong Håkon da ca. 
25 år og dronning Margrete nær 20, hvilket jo stemmer godt med hva portrettene selv 
kan berette. 

Hva kan så ellers anføres til støtte for denne identifiseringen? I Sturla Tordssons 
beskrivelse av kongen sier han at Håkon hadde stort ansikt, god farge og hårvekst, 
store og vakre Øyne. Det passer godt på kongeportrettet- særlig det om hårveksten
men er jo ellers nokså generelt formulert. Men Sturla har også en interessant 
bemerkning om at Håkon var meget lik kong Sverre, sin bestefar. Nå hadde hverken 
Sturla eller Håkon selv noengang sett Sverre, så dette ga vel kanskje helst uttrykk for 
et ønske fra kongens side for å støtte opp om sin tvilsomme legalitet. Den var ham 
som kjent en tung byrde helt til paven endelig i 1246 fritok ham for «manglene ved 
hans fødsel». Det er derfor svært sannsynlig at han tilstrebet denne likhet ved bl.a. å 
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Fig. 11 og 12. Dronning Margrete Skulesdatter og kong Håkon Håkonsson. Konsollhoder i 
forhallen til Nidarosdomens såkalte Kongeinngang. Ca. 1230. Foto Domkirkens arkiv. 

bære skjegg på samme måten som Sverre, slik vi også ser det på portretthodet i 
Kongeinngangen. Og forbildet er det jo da nærliggende å gjette på at han fant i de 
nettopp omtalte Sverreportrettene på Nidarosdomens oktogon? 

De avgjørende kriterier for identifiseringen av kongeparets portretter er og blir 
imidlertid de indikasjoner m.h.t. tid og sted, hodenes utseende og den historiske 
situasjon som Kongeinngangens forhall med sine konsollhoder selv gir. 6 

En særnorsk bevisrekke? 

Sluttelig vender vi tilbake til vårt utgangspunkt- til hodene ved Stavanger domkir
kes kor, der såvel datering som alle øvrige historiske data er uomtvistelige innenfor 
meget snevre grenser. 

Den opprinnelige tidlig romanske katedralen fra 1100-årenes første halvdel ble 
sterkt skadet ved Stavangers store bybrann i 1272 mens den gamle biskop Torgils 
bekledte bispestolen. Han ble i 1276 etterfulgt av den virksomme og praktglade, 
men stridbare biskop Arne hvis livsverk det skulle bli å gjenreise domkirken med 
dens nye prektige gotiske kor før han døde i 1303. 

De første årene gikk rimeligvis med til påny å få skipet under tak og få erstattet 
vesttårnet med et nytt og større inngangsparti med stor gotisk vestportal. Reisningen 
av det nye lange gotiske koret mot øst kom derfor trolig først igang henimot slutten 
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Fig. 13. Hertug Håkon Magnusson. Noe rest
aurert gutteportrett ved sakristiportalen i Sta
vanger domkirke. Etter Racz. 

Fig. 14. Kong Eirik Magnusson ved sakristi
portalen i Stavanger. Noe restaurert portrett 
av den ca. 15-årige nye konge. Foto G. Fi
scher. 

av 1270-årene, dvs. mens Magnus Lagabøter ennå regjerte. Imidlertid døde kongen i 
1280, og tidlig i 80-årene må de nye korveggene være kommet såvidt i høyden at den 
døde konge - den milde Magnus - kunne hedres med det vakre portretthodet over 
piscinaen på korets sydvegg (fig. 1).7 

Omtrent på samme tid ble også de to gutteportrettene av kongens to sønner Eirik 
og Håkon satt inn ved sakristiportalen vis a vis. Antas at dette var rundt år 1283 så 
var Eirik da 15 år, snart myndig og bar krone som den nye kongen, mens Håkon var 
ca. 13 år og bar hertug-garland- en verdighet han ble tildelt allerede som tre-åring. 
Alderen passer da også meget bra på de to portretthodene, fig. 13 og 14. 

Nå ble disse to hodene en del restaurert (nye neser) og «afpudset» i 1870-årene, 
hvilket utvilsomt i noen grad har svekket deres portrettverdi. Dog ikke mer enn at de 
som Fischer sier har bevart «en utpreget individuell karakteristikk» som går igjen og 
forsterkes i senere portretter. Men allerede her ser man tydelig at Eirik har arvet sin 
fars slanke ovale ansikt med den eggformete haken og de sterkt oppsvungne øyen
bryn, til forskjell fra sin bror Håkons brede ansikt med den glatte pannen og det 
«tunge» firkantet avrundede hakepartiet (Fischer 1964, s. 60). 

Det kan her være nærliggende å stille spørsmål om ikke disse avbildningene av 
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Fig. 15. Kong Eirik først i 20-årene. Portrett
hode ved Stavangerkorets NØ-vindu. Foto G. 
Fischer. 

Fig. 16. Kong Eirik ca. 30 år gammel. Sterkt 
restaurert hode på Stavangerkorets østfront. 
Foto R.C. 

kong Magnus og hans sønner egentlig er ment som stifterportretter selv om de ikke 
har påført navn. Presteskapet var nok i hvert fall klar over deres identitet, og selv om 
direkte skriftlig dokumentasjon mangler er det neppe tvil om at særlig kong Magnus i 
sin store gavmildhet overfor kirken ytet betydelige bidrag til Stavangerdomens 
gjenreisning før sin død. 

Da så korveggene rundt år 1290 nærmet seg sin fulle høyde, ble de to brødrene 
avbildet påny- høyt oppe ved nord-østre korvindu, men nå som unge menn først i 
20-årene (fig. 15 og 17a), Eirik med krone, Håkon stadig med hertug-garland. Små 
sår og ujevnheter i overflaten ved disse ellers særlig godt bevarte hodene viser at 
«afpudsingen» i sin tid her har vært såvidt skånsom at portrettverdien kan ansees 
intakt. Det er derfor interessant å gjense nettopp de samme karaktertrekkene som i 
guttehodene, bare fastere og mer modnet. Ved Håkonhodet trer således også hans 
markerte høye overleppe tydeligere frem. 

Endelig gjenfinner vi dem så alle tre, kong Magnus og begge sønnene utvendig på 
korets østfront som avsluttet byggearbeidet og sto ferdig rundt år 1300. Kong 
Magnus troner her øverst ved toppen av dekk buen over det store grindverksvinduet 
med Eirik ved nedre statuenisje mot syd, og Håkon tilsvarende mot nord, men nå-
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Fig.l7a. Hertug Håkon i20års-alderen. Por
tretthode ved Stavangerkorets NØ-vindu. Fo
toR. C. 

b. Hertug Håkon. Skadet hode, trolig fra 
Hallvardkirken i Oslo. Nå i Larvik mus. Foto 
Riksantikvaren. 

helt korrekt - også han med kongekrone, efter brorens død i 1299. Nå må det 
imidlertid erkjennes at disse tre utvendige kongehodene bærer sterkt preg av rest
aureringen i 1870-årene og derfor har tilsvarende redusert portrettverdi, Magnusho
det riktignok ikke verre enn at det lett gjenkjennes som en replikk av piscinahodet. 
Selv Eirikhodet (fig. 16) har i det minste bevart såpass av sin opprinnelige karakter at 
det, som et 30-års portrett, føyer seg ganske plausibelt til de to tidligere (fig. 14 og 
15), selv om han her har fått et hardere og mer markant uttrykk enn man skulle vente 
hos denne sykelige og svake konge. Derimot er Håkonhodet åpenbart så om- og 
overarbeidet at det nærmest faller ut av sammenhengen. Men nettopp her er vi i den 
utrolig heldige situasjon at vi har bevart C.J. Schives litografi (etter fotografi) av 
«Hovedet - ikke endnu afpudset under Restaurationen i 1874» (fig. 18a) som 
stemmer så helt overbevisende godt overens med det ca. 8 år tidligere hugne 
hertughodet fra nordøstre korvindu (fig. 17 a). 

Det forhold at sønne-portrettene kan følges gjennom hele tre alderstrinn som 
samstemmer så fullstendig med såvel korets bygningskronologi som med de histo
riske fakta, burde alene være tilstrekkelig til å gi full dekning for Einar Lexows 
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Fig. 18a. Kong Håkon V Magnusson på Sta
vangerkorets østfront. Litografi etter foto tatt 
før restaurering. 

b. Kongeportrett fra Nidarosdomen, antatt å 
fremstille Håkon V. Her «komplettert» med 
underansiktet fra hertughodet fra Oslo. Foto
mont. R.C. 

innledningsvis siterte uttalelse om at det her neppe kan herske tvil om identiteten. 15 

Men til denne Stavangerhodenes egen klare tale kan det likevel føyes ytterligere 
bevismateriale. 

I Herregården i Larvik befinner det seg to interessante kleberstenshoder, et 
konge- og et hertughode som Ulrik Frederik Gyldenløve i sin tid lot overføre til sin 
derværende residens fra en av Oslos forfalne middelalderkirker. Opprinnelig skal 
det ha vært fire hoder, men to er gått tapt. De bevarte hodene (fig. 2 og 17b) er sterkt 
medtatt av tidens tann, men er i hvert fall aldri blitt restaurert. 

Leif Østby sammenligner kongehodet fra Oslo med piscinahodet fra Stavanger 
(1935 s. 7) (fig. l og 2) og skriver: 

«-den samme kinnlinje med den karakteristiske lille skjevhet, samme hår og skjegg, den høye overlebe. 
De små avvikelser som finnes, er nettop slike som fremkommer når to forskjellige kunstnere avbilder 
samme modell: en litt annen munnbehandling, barten snodd litt anderledes, manglende pannerynke, 
visstnok også en ikke så markert behandling av øienpartiet. Men når to kunstnere uavhengig av hverandre 
kommer til så like resultater, da kan deres felles modell ikke være noen annen enn kongen selv, Magnus 
Lagabøter. Til overflod stemmer karakteristikken, kanskje særlig av Stavangerhodet, fullstendig med det 
billede vi ellers har av kongen--». 
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Så sent som i 1982 bekreftet Østby til undertegnede at dette fullt ut dekker hans syn 
også i dag. 

Hertughodet fra Oslo (fig. 17b) kan på tilsvarende måte sammenlignes med 
Håkonhodene i Stavanger, såvel hertugportrettet fra NØ korvindu som kongepar
trettet fra østfronten (fig. 17a og 18a). Man gjenkjenner da påny det samme brede 
ansikt med den glatte pannen og det tunge firkantede hakepartiet, bare enda 
kraftigere markert. Aldersmessig plasserer dette portrettet seg passende et sted 
mellom de to Stavangerhodene, og etterlater liten tvil om at også dette er et portrett 
av hertug Håkon Magnusson. 9 Og fra Nidarosdomens korskranke finnes bevart et 
defekt kongehode fra 1330-årene som er vanlig antatt som et posthumt portrett av 
«Hellig Kong Håkon» (V) (fig. 18b). 

I «Viking» 1984 er det pekt på ytterligere et identifiseringskriterium, idet Håkon
hodet fra NØ korvindu i Stavanger her blir sammenliknet med Håkon V's bevarte 
hodeskalle og viser fullstendig sammenfallende ansiktsproporsjoner (Calmeyer 
1985, s. 146). Ikke minst trer overensstemmelsen med kongens høye overleppe 
(høydeindeksen måler vel 20% over «normalen») klart frem. Dette interessante 
identifiseringskriterium har ført til at liknende forsøk også er tatt opp i Sverige. 

På toppen av denne allerede meget sterke beviskjede for identifiseringen av 
Stavangerdomens fyrsteportretter setter så Jan Svanberg (Konstvetensk. Inst., 
Stockholms Univ.) bokstavlig talt kronen på verket. Han påviser meget overbevis
ende at også Håkon V's kongeportrett på Stavangerdomens østfront - Schives 
litografi fig. 18a- opprinnelig er hugget med hertuggarland, som senere er omgjort til 
en nokså uformelig kongekrone, helt ulik domkirkens øvrige elegante liljekroner 
(Svanberg 1985, s. 79 ff.). 

Forklaringen er enkel og logisk: fyrsteportrettene som skulle pryde damens 
østfront var utvilsomt hugget ferdig og trolig også satt på plass flere år før koret med 
sin høye Øst gavl var ventet ferdig rundt år 1300- og Håkonhodet var selvfølgelig da 
som før hugget med hertug-garland. Så endrer situasjonen seg med ett i 1299 idet 
kong Eirik dør og Håkon overtar kongeverdigheten. For da å bringe damens 
representative østfront på høyde med situasjonen- den vendte jo ut mot hovedveien 
-ble så Håkonhodets garland omarbeidet til en kongekrone så godt det lot seg gjøre 
under omstendighetene. 

Svanberg redegjør nærmere for hvordan dette er gjort, og peker bl.a. på at deler 
av de borthugne roser er felt inn som «liljer» på toppen av kronen. Han konkluderer 
slik: 

«Den hår gjorda iakttagelsen att kungakronen i sjålva verket år en omarbetad hertig-garland styrker den 
håvdvunna identifieringen av huvudet som ett portrått av Håkon V. Att man gjorde sig modan att arbeta 
om huvudets vårdighetstecken synes ju vittna om en vil ja att hålla sig a jour med verkligheten. Och Håkon 
var den ende norske hertig som verkligen blev kung under medeltiden.» 

Noen annen konklusjon kan da også vanskelig trekkes. 
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Det er i sannhet ikke lett å forstå hvordan denne lange og solide rekke av 
indikasjoner, som samtlige peker i en og samme retning- i Norges Kunsthistorie kan 
avfeies som «i beste fall inspirert gjetning.» Og denne «dom» avsies ut fra et diffust 
dogme om at portrettfremstilling var middelalderkunsten ukjent, som igjen begrun
nes med tidens mangel på sikre data og entydig dokumentasjon. Et kanskje noe 
spinkelt grunnlag for omfattende kategoriske slutninger? 

Stavanger koret med sine portretthoder forteller i hvert fall en helt annen historie, 
og er neppe alene om det. 

Svanberg bebuder også en redegjørelse for identifiseringen av portretthodene til 
kongsbrødrene Valdemar Birgersson og Magnus Ladulås (som hertug) i Skara 
domkirke i Sverige som «tack vare lyckliga omstandigheter (kan) belaggas mer 
detaljerat och darfor an sakrare an i de motsvarande norska fallen.» (op.cit. s. 90). 

Den imøtesees med stor forventning. Et par slike veldokumenterte eksempler på 
klar identifisering av fyrstelige portretter fra høymiddelalderen bør være tilstrekke
lig til å slå en bresje i det rigide dogmet om middelalderens manglende portrettkunst, 
eller i det minste myke opp synspunktene i betydelig grad. 

Dette turde trolig påregne interesse også utenfor Skandinavia. 

Noter 
Det bortsees da fra Erla Bergendahl Hohlers litteraturanmeldelse i Kunst og Kultur nr. 4-1983 s. 290 
der undertegnede blir strengt irettesatt for fremdeles å hevde de foran nevnte kapasiteters synspunkter, 
som f.t. åpenbart ikke deles på Parnasset. Til gjengjeld får disse synspunkter solid stØtte fra Jan 
Svanberg (1985). 

2 I en diskusjon med undertegnede i Frisprog 1982-se nr. 16,20 og22. 
3 Nå er riktignok Henrik Løwe i hans nylig gjenoppdukkede evangeliar fra ca. 1180 avbildet med barter 

og skjegg. Som ganske vanlig ved tidens miniatyrmalerier er imidlertid menneskefremstillingen også 
her helt stereotyp og alle menn utstyrt med et så standardisert tegnet skjegg at det neppe er grunn til å 
feste lit til dette. På Henriks mynter er han derimot avbildet uten skjegg. 

4 I tillegg til den her siterte litteratur henvises bl.a. til undertegnedes artikkel «Steinboder og Kongepar
tretter» i Fortidsminneforeningens årbok 1979, s. 131. (Fortidsminner nr. LXVI.) 

5 Det kan her også innvendes at kongehodet på Olavskapellet ikke bærer vanlig krone, bare en profilert 
ring med bøyler. Man bør da ha i erindring at Sverre først i 1194 fikk tiltvunget seg kroning. 

6 Identifiseringen av disse hodene ble første gang foreslått i en artikkel av undertegnede i Fortidsminne
foreningens årbok 1975 s. 63, og fikk umiddelbar tilslutning av bl.a. Gerh. Fischer. Prof. Sverre Steen 
har senere benyttet den i Norges Kulturhistorie, bd. 2 (1979). 

7 Av middelaldertegninger fra byggeplassene ser man at også de skulpturale ledd og endog statuer ble 
satt på sin plass etter hvert som byggverket reiste seg. (Se f.eks. Fischer 1965, s. 529.) 

8 Ved restaureringen i 1870-årene ble Stavangerkoret utvendig ganske umotivert utstyrt med en rekke 
nye garlandprydete hoder idet stenhuggeren iflg. C.J. Schive handlet «efter eget Tykke» (Schive var 
selv medlem av restaureringskomiteen.) Disse hodene kan selvsagt ikke tillegges noen vekt i denne 
sammenheng (Schive 1878, s. 1). 

9 Hvem de to tapte Larvik-hodene kan ha forestilt er umulig å vite, men det kan med god grunn gjettes på 
at det ene har vært en portrettfremstilling av kong Eirik. 
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Summa ry 
The Identity of Norwegian Medieval Portaits 

In this article the author challenges a statement in the new History of Norwegian Art 
(1981, vol.2, p. 182) which almost totally denies the existence of a Medieval por
traiture. According to the new history, the sculptures of royal an ecclesiastic persons 
which adorn Gothic churches never represent particular persons, but are only 
«types» of the times. Although it is commonly agreed that Medieval portraits 
normally are idealized, this statement contradicts the findings of most experts up to 
now, and is bas ed mainly on «lack of data and documentation». The presumtion that 
portraiture was remote from the thoughts ofMedieval artist can hardly be correct, as 
it is well known and acknowledged that grave statues and founder portraits were 
widely used. Three representative examples from the Nordic area are mentioned 
dating from the period 1100-1400. 

Among the remaining Norwegian Medieval sculptures, the author discusses 7 
royal figures whose identities have been determined with a high degree of certainty. 

The first and oldest figure is an interesting portrait of King Eystein (1103-23), (fig. 
6). As his name is written in large letters on the crown, his identity has been 
established beyond doubt. Thus as early as the first half of the 12th century we see 
that stylized figures are named as representing spesific persons. 

The identification of a portrait of King Sverre (1177-1202) at Trondheim Cathe
dral is based on his description in Snorre and on comparisons with the many 
coins minted during his reign (fig. 7 + 8). Additional support for the identification is 
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likenesses found in coins mynted during his reign (fig. 7 + 8). Additional support for 
a similar depiction of a king's head from about 1185 found on the cathedral's Olav 
Cha pel. 

King Håkon Håkonsson and his queen, Margrete Skulesdatter are assumed to be 
the models for the young royal couple (figs. 11 + 12), found in the so-called King's 
En trance Hall built between 1220-1230. This marriage allience was se en as an 
important step toward preventing civil war in Norway. Identification is based 
primarily on the dose correspondance between historical events and the reliable 
da ting of the hall, as well as the apparent age of the couple. 

The last portraits to be discussed are those of King Magnus Laga bøter (1263-80), 
and his two sons, King Eirik and Duke Håkon found in Stavanger Cathedral. These 
figures have been the objects of much research, and apart from the portrait of King 
Eystein, are those who's identities have been most firmly established. The figures 
adorn the cathedral's Gothic choir built between 1280-1300, the period in which the 
three succeeded each other as kings. King Magnus is depicted twice (fig. l), while his 
two sons are depicted together three times at different stag es of their lives; as boys, 
as youths, and as mature men. Their placement in the choir follows a progressive 
pattern which closely corresponds to the stages of their lives. The physical charac
teristics of the brothers are clearly individualized at all stages. This, along with other 
evidence discussed in the p aper, has been commonly accepted as proof of the 
identities of the figures. Jan Svanberg has recently provided additional evidence 
which must be regarded as final proof by drawing attention to the last portrait of 
Håkon depicted as king on the east front. He re, Håkon bears a crown which has be en 
clumsily remodelled from a duke's garland. This was obviously done when Håkon 
unexpectedly became King after his brother's death in 1299. The change of head
dress is totally without meaning unless the head in question is a portrait. 

The study of the Stavanger Cathedral choir clearly shows that categorical assump
tions about the absence of Medieval portraiture are mistaken and unfounded. 
Furthermore the Stavanger example is certainly not an isolated case, and may 
acquire interest also outside Scandinavia. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning l. november 1985-31. oktober 1986, 
regnskap pr. 31. oktober 1986 

Den 26. november 1985 ble årsmøtet holdt i Auditorium 15, Universitetet, Karl 
Johans gate 47, Oslo. Tilstede var ca. 120 medlemmer. 

Preses Harald Meltzer ønsket velkommen. 
Ingen hadde noe å bemerke til innkallelsen, og til å undertegne protokollen ble 

oppnevnt Arne Bakken og Einar Løchen. 
Preses leste årsberetningen (f.t. 1111-84-31/10-85). Denne ble godkjent. 
Regnskapet pr. 31/10-85 samt revisors beretning ble lest av sekretæren. Regnska

pet ble godkjent uten noen bemerkninger. 
Det var to søkere til reisestipendier 1985: Ingegerd Larssen og Hans Chr. Søborg. 

Ingegerd Larssen ble tildelt kr 4 500,-. Hans Chr. Søborg ble tildelt kr l 500,-. 
Preses meddelte at styret hadde besluttet å overføre kr 8 000,- til Ida og Richard 

Fuglesangs Fond slik at fondet opprettholdes. 
Styremedlemmer på valg var: Preses, generalsekretær, Cecilie Mathiesen, Henry 

Tschudi, Einar Løchen og Inger Melbye. 
I forbindelse med valget nevnte Preses selskapets 50-års jubileum i 1986. Det 

nåværende styret er i full gang med forberedelsene til dette, og samtlige styremed
lemmer kunne tenke seg å stå et år til. Prof. Skjølsvold skriver selskapets historie, og 
det er tanken å få jubileet omtalt i avisene, og derved muligens få flere medlemmer. 
Styret ble gjenvalgt med akklamasjon. 

Preses redegjorde for turen til Finnmark neste år, og at en er kommet frem til at 
turen vil komme på ca kr. 6 000,- alt inklusive. Deltakerantallet kan være opp tillOO 
-to busser. Da ingen hadde noen spørsmål å stille, overlot Preses ordet til kveldens 
foredragsholder, Tore Bjørgo, som fortalte om «Oppsiktsvekkende arkeologiske 
funn i Nyset-Steggjevassdraget» samtidig som han viste lysbilder. 

Prof. Skjølsvold takket ham for det interessante foredrag, og ønsket ham til lykke 
med det videre arbeidet. 

Det ble stilt en del spørsmål til foredragsholderen og han besvarte gjerne disse. 
Aftenen ble avsluttet med selskapelig samvær i Oldsakssamlingens lokaler i 

Frederiksgate 2. 80 personer deltok her. 

20.-26. juni 1986: Ekskursjon til Finnmark med 81 deltakere. 
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Lørdag 27. september hadde NASen ekskursjon til Hadeland. Denne turen hadde 
105 deltakere. 

Festskriftet Viking 1985/86 ble trykket i Asker & Bærum Budstikkes Trykkeri, og vil 
være ferdig i begynnelsen av november 1986. Betjeningen i vestibylen i Frederiks
gate 2 har solgt gamle eksemplarer av Viking for i alt kr. 3 475,-. Lageret av Viking 
er fremdeles altfor stort. 

I løpet av året har vi fått 14 nye medlemmer. 

Det har vært holdt 3 styremøter. 

Styrets sammensetning har vært: 
Preses Harald Meltzer 
Vise preses Jens W. Berg 
Styremedlem Erling Joh ansen 

» Cecilie Mathiesen 
» Henry F. Tschudi 

Suppleant Einar Løchen 
» J ackie Horner 
» Arne Bakken 
» Inger Mel bye 

Revisor Kr. A. Arnesen 

Tur til Finnmark 20.-26. juni 1986 
Fredag morgen den 20. juni kl 8.30 forlot vi Fornebu flyplass. Etter en behagelig 
flytur, landet vi presis i Alta kl10.30. Bussene ventet oss på flyplassen og kjørte oss 
til Altafjord Turisthotell. Lunsjen ble servert kl12, og deretter var vi straks klare til å 
dra ut. 

Professor Povl Simonsen som var vår guide, tok oss først med til Komsa-fjellet, og 
her orienterte han oss om Komsa-kulturen. Bosetning er konstatert her fra Nord
Norges eldste steinalder for 9 000-5 000 år siden. Her fra Komsafjellet var det en vid 
utsikt, og vi så bl.a. rett mot Kåfjord og Haldde- en spiss fjelltopp på 904 m med 
nordlysobservatoriet. Harald Meltzer fortalte om krigshendingene i Kåfjord under 
den annen verdenskrig. Været var kjølig med regnbyger, men det tok deltakerne 
med humør. 

Så var det helleristningene i «Hjemmeluft». Dette fornminneområdet ble oppda
get ved en tilfeldighet i 1973. Det er 7 områder med tilsammen 42 felt helleristninger 
(over 3 000 ristninger) og 7 fortids boplasser ( 5 000-2 000 før nåtid). Feltene er klart 
definert mellom 8-26 m over havet, de eldste er mellom 22 og 26m. 
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Etter at vi hadde spise middag, holdt prof. Simonsen et kåseri om den samiske 
minoritet og dens opprinnelse. Foredraget var meget interessant og tankevekkende. 

På turens 2. dag besøkte vi området ved Alta-elva. Skiferbruddene i Altadalen 
skapte et rart landskap- vakkert på sin måte. Vi var på «Nullpunktet», Stilla og 
kjørte over den broen som nå blir kalt Sombybroen. Vi fikk se samiske graver, tufter 
og fallgraver fra middelalderen og steinalderboplasser. Så fikk vi en grundig omvis
ning på damanlegget med guide overing. Kjell Opheim. Vi hadde med oss matpak
ker og fikk servert kaffe i kantinen til NVE. 

Meltzer takket overing. Opheim og overrakte ham en gave fra NAS. Det var 
stadige regnbyger underveis, men med gløtt av sol. Vi returnerte til Alta igjen, og på 
ettermiddagen var vi ute og så på hellemalingene i Transferdalen, og helleristnin
gene på Amtmannsnes. 

På turens 3. dag startet vi tidlig fordi vi hadde en lang reise- 50 mil- foran oss. Vi 
skulle krysse Finnmarksvidda fra Alta til Vadsø. Ved Suolovuobme tok vi en pause 
for kaffe. Vi stanset flere ganger underveis og så på samiske offerplasser. Prof. 
Simonsen var en utrettelig guide supplert av Arne Bakken som fortalte om geologien 
i området. Meltzer fortalte om begivenheter fra 2. verdenskrig. 

Kl. 12 ankom vi til Karasjok og besøkte straks De samiske Samlinger. Dette er et 
meget interessant museum. Noe forsinket ankom vi Karasjok Turisthotell der vi fikk 
servert en bra middag. Etter middag dro vi videre med bussene langs Tana-elven. 
Denne strekningen har en skjønn natur, og Tana er en bred, nydelig elv. Da vi kom 
til Tana Bru var det pause for kaffe og et planlagt besøk i sølvsmia. Men- uheldigvis 
for oss- var det søndag, og sølvsmia var stengt! Så tok vi fatt på den siste strekningen 
som gikk langs Varangerfjorden. Et stykke etter Tana Bru stoppet vi og gikk ut av 
bussene. Rett i mot oss så vi en fjelltopp som Simonsen fortalte om. Den ble kalt 
«Den hellige simle» og hadde vært et offersted med seidesten. Sjåførene på denne 
strekning hadde kjørt fra kl 8 morgen til k120 kveld og fikk en liten påskjønnelse av 
NAS. 

Vi ble innkvartert på Vadsø Hotell og fikk aftensmat som smakte fortreffelig etter 
en slik lang kjøretur. 

På turens 4. dag skulle vi til Mortensnes, Finnmarks fornemste forminneområde. 
V æret var strålende og med en passe temperatur. Langs stranden er det bort imot 
250 steinkistegraver fra tiden Kr.f. tilllOO år e.Kr. De er opptil l m dype og 2.5 m 
lange. På noen ligger ennå dekkhellene på plass. Likene hadde vært svøpt i never 
eller de hadde ligget i pulker. I gravene hadde man funnet bruks- og pyntegjenstan
der av horn, bein eller metall. 

Ned mot sjøen under fjellet på en bergavsats finnes en offerplass, sirkelformet og 
med et alter inne i sirkelen. Meget godt bevart. Der var også «Graksesteinen», en 
bautastein fra jernalderen. Den er 2.4 mhøy og omgitt av 14 steinkretser. Denne ble 
senere brukt som offersted av samene som smurte fett og tran på steinen. Den ca. 
l 500 år gamle bautastein står noen hundre meter fra veien ned mot sjøen. Rundt om 
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er en mengde hustufter fra steinalderen ca. 6 000-2 000 år gamle og fra den etterføl
gende samiske jernalder. Eldste steinalder lå øverst i terrenget og yngre steinalder 
nederst. Det var svært meget å se på Mortensnes. Prof. Simonsen og stud.mag. art. 
Audhild Schanche, assistert av sin søster, stud.mag. art Kjersti Schanche, var 
guider. 

De to unge damer fikk overrakt hver sin Urnes-nål som takk. 
Kl 12 var det stor lunsj på hotellet og straks deretter avgårde igjen med kurs for 

Vardø. Fylkeskonservatoren i Finnmark, Einar Niemi, fulgte med i bussen, fortalte 
om alt vi så langs reiseruten, og ga en innføring i den finske minoritet og dens 
innvandrerhistorie. Det var svært grundige og interessante opplysninger han kunne 
gi oss. Vi fikk også stifte bekjentskap med Norges første undersjøiske tunnel som 
forbinder Vardø med fastlandet. På Vardøhus Festning ble vi tatt imot av Komman
danten, Evensen, som fortalte alt om stedet. Han fortalte på en morsom måte og 
gjorde dette innslaget minneverdig for oss. For dette fikk Kommandanten en 
minnegave av NAS. 

Siste post på programmet denne dag var Hamningberg, et gammelt fiskevær. 
Veien dit fra Vardø ga en opplevelse utenom det vanlige. Den går gjennom et 
merkelig forrevent fjellandskap og åpne strender med rullestein og drivved og 
heksefjellet «Domen» 127 m.o.h. Det var et stykke natur- Ishavsnatur- som gjorde 
inntrykk på oss alle. Hamningberg er et minnesmerke over det gamle fisker-Pinn
mark slik det var når man rodde fiske. I tillegg blir stedet kalt for Europas endepunkt 
fordi veien bokstavelig talt ender i havet 100 meter forbi fiskeværet. Dukket opp i 
historien for snart 500 år siden. Værgudene var på vår side og hjalp til å gjøre denne 
dagen vellykket. St. Hansaften som det jo var, var imidlertid stille i Vadsø. Det var 
ingen spesielle arrangementer i den anledning. 

5. dag gikk ferden videre til Vadsø middelalderlige bytomt. Tuftene på Vadsøyas 
NØ-side er fra senmiddelalderen, og forteller om byens eldste historie. Det er flere 
typer tufter som gammetufter og tufter av firkantede hus med steinsyll. Særegne er 
de såkalte «drue-klasehus»-tuftene, der 8-10 hus har vært forbundet med et gangsys
tem. I området finnes også en kirkegård fra senmiddelalderen. 

Bussene kjørte oss videre til Karlebotn. Nå hadde vi det skjønneste vær. Karle
botn har meget tydelige strand terrasser. Her er det foretatt store utgravninger fra 
steinalderen. Mengder av spyd og piler av dolomitt og dekorert keramikk er funnet. 

Tuftene sees som senkninger i terrenget (terrassene) de eldste øverst. Steinalder
byen «Gropbakkengen», ca. 3 500 år gammel har 87 meget enkle hustufter hvor 
svære funn av piler, økser og kniver av skifer er gjort. Mellom hustuftene er tre 
gravrøyser fra samme tid. NØ for Karlebotn finnes bergarten tillitt - forsteinet 
morene - hvilende på lys sandstein med skuringsstriper etter « Varangeristiden» for 
ca. 500 mill. år siden. «Gressbakken» har i alt 30 hustufter fra steinalderen- ca. 
3 000 år gamle. Disse er både større og bedre enn de i Karlebotn. Fra gammer på 
12-15 kvm i Karlebotn er det skjedd en utvikling til tufter på 60-70 kvm med to 
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ildsteder. Har det vært en utvikling mot storfamilier i siste halvdel av yngre steinal
der? Også ved Nyelv besøkte vi en gruppe tufter av steinalderhus. 

Vi kjørte forbi Brandsletta med strandterrasser og rullesteinsvoller fra kystlinjens 
forskyvning gjennom de siste 10 000 år. Den høyeste- og eldste- er 90 m over havet. 

Til slutt denne dagen besøkte vi skoltesamekapellet i Neiden. Dette er gresk
katolsk og reist av den hellige Trifon som misjonerte blant samene på 1500-tallet. 
Kapellet var smykket med gamle ikoner og malerier. Bygningen er den eldste i 
Finnmark, og er nå en del av Sør-Varanger Museum. Neiden-fossen er en vakker 
foss. Lunsjen hadde vi fått på Karlebotn Statsinternat. Der vartet de opp med bare 
hjemmelaget mat hvilken deltakerne satte stor pris på. Der er det også en instruktiv 
utstilling av funnene fra stedets steinalderboplasser. 

Vi ankom så til Kirkenes der vi tok inn på Kirkenes Turisthotell. Etter middagen 
møttes vi i Plenumsalen der prof. Simonsen ville svare på en del spørsmål som var 
kommet fra deltakerne underveis. Dette resulterte i mange interessante opplysnin
ger, særlig om samisk middelalderhistorie. Som en kuriositet nevnte han at vi i 
øyeblikket befant oss på arkeologisk grunn. Det hadde vært to steinalderboplasser i 
området hvorav vi befant oss direkte på den ene av dem. «Den eneste Komsaplass 
med skjenkerettigheter» som han spøkefullt bemerket. 

6. dag tok vi det litt med ro og startet først kl 9.30. Turen gikk opp gjennom 
Pasvikdalen som er viden berømt for sitt egenartede plante- og dyreliv. Første stopp 
var Bjørklund Gård, som er en typisk norsk kolonisasjonsgård. Det som gjør 
Bjørklund spesiell, er at man på gården finner de redskap som var i bruk helt opp til 
1960-årene. Rektor Svein Sørensen fra Svanvik Folkehøgskole var guide. Den eldste 
bosetning i Pasvikdalen skal være østsamene (skoltesamene). Fra Bjørklund Gård 
kunne vi se over til Russland. Her var fotografering forbudt! Pasvikdalen har en av 
de få naturlige gran bestander N for Saltfjellet. Det er svært høye grantrær av russisk 
type. Granen er fredet. Mange planter har her sin euro-asiatiske grense. Naturen er 
for øvrig frodig, og her kan en treffe på store rovdyr som jerv, ulv og bjørn. Det skal 
finnes 6-15 bjørner her! Landskapet domineres av furuskog, en utløper fra den 
sibirske taiga. 

Vi var innom Svanvik Folkehøgskole som er et pent sted. Her fikk vi servert 
dagens lunsj. Straks etter at denne var fortært, dro vi videre til «HØyde 96», et 
militært vakttårn. Her sto vi og så over Svanvikvatnet til den russiske byen Nikkel. 
Vi følte oss iakttatt. Ved foten av høyden ligger Pasvikdalens kirkegård. Innerst inne 
på kirkegården står et lite gravminne over dalens gamle, nå forsvunne, skoltesa
miske befolkning. Det var restene av 31 mennesker som ble flyttet dit. Over disse 
restene var det bygd et lite «gravhus» med en minneplate. På gravlunden ellers så vi 
norske, finske, samiske navn. Det er et usedvanlig vakkert sted med høytid over. 

Siste post på programmet var Noatun som har steinalderboplasser og et gammelt 
tun. Her overtok prof. Simonsen igjen og fortalte, mens rektor Sørensen ble ved 
bussene, tente opp bål og kokte kaffe. Den sto parat til deltakerne da de kom opp 
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igjen fra Noatun. Det gjorde stor lykke. 
Noatun har hustufter og rike funn fra steinalderen 4 500-2 500 år gamle, utgravd i 

1958-61. funnene er nå i Tromsø museum. Grunnleggeren av dette tunet er fugle
forskeren Hans Tho. L. Schaaning. Stedet har nå i tre generasjoner vært et sentrum 
for Øst-Finnmarks vitenskapelige utforskning. 

Den siste formiddagen gikk med til et besøk i Bjørnevatn gruver. Her går det 
rester av en urtidsfjellkjede og i den finnes jernmalm. Brytingen foregår i dagbrudd. 
Guiden, direktøren for gruvene, kunne bl.a. fortelle at malmen som finnes her er 
den reneste og fineste i hele Europa. 

Vi fortsatte mot Grense Jakobselv. Underveis så vi grensemarkeringene, som er 
stolper som står parvis overfor hverandre, gule på norsk side og røde/grønne 
tverrstripede på russisk side. Kapellet i Boris Gleb kunne vi se, og porten på veien til 
SSSR: Her passerer det ca. 3 000 turister i året. Veien fra Kirkenes til Grense
Jakobselv er noe av det mest fascinerende man kan oppleve i vårt kongerike. Ved 
elvemunningen ligger Kong Oscar II's kapell i naturstein. Det ble oppført i 1869. 
Kapellets beliggenhet ytterst mot havet gjorde det ganske snart til et sjømerke for 
alle som hadde sin ferd i båt. 

Det kan være 8-10 000 år siden de første mennesker fant veien hit. I dag kaller vi 
dem Komsafolket. Deres boplasser lå omtrent 40 m over dagens havnivå. I Grense 
Jakobselv, på vestsiden av lagunen finnes det er par av Komsafolkets boplasser. 
Arkeologene kaller dem Prestestua I og Il. I området her er det etter hvert gjort 
mange funn. Enkelte funn er helt spesielle. Det er nå kjent 10-12 boplasser i dalen, 
men det er fremdeles meget som venter på sin forklaring og fortsatte undersøkelser. 
Funnene herfra er i Universitetets Oldsaksamling i Oslo. 

I Grense Jakobselv er det nå bare fire fastboende personer. Vi hadde med 
lunsjpakker og kaffe og hadde en hyggelig spisepause sammen med «befolkningen». 

Ettermiddagen sto til deltakernes disposisjon i Kirkenes. Straks etter middag kom 
bussene og hentet oss. Flyet fra Kirkenes skulle gå kl22.45. En lang, antrengende, 
men givende tur var slutt. 

Vi hadde fått se en mengde arkeologiske severdigheter. I tillegg til dette fikk vi 
oppleve den storslagne naturen i Finnmark. Det var 81 personer med på denne 
turen. Den yngste deltaker denne gang var en 12 år gammel, meget interessert gutt. 

Norsk Arkeologisk Selskap er professor Simonsen fra Tromsø Museum stor takk 
skyldig for det flotte program han hadde lagt opp, og for alt han hadde å fortelle oss 
underveis. 

Ref.: Hilde Aspelund 
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Norsk Arkeologisk Selskap- Regnskap 
pr. 31/10-86. 

Taps- og vinnings konto 
Inntekter 
Kontingent . . . . . . . . . kr. 
Salg av Viking . . . . . . . . . » 

Annonser Viking 1985/86 .. » 

Bidrag fra NAVF 
(Viking 1985/86) . . . . . . . » 

Renteinntekt . . . . . . . . . » 

kr. 

69.870,-
15.097,-
11.000,-

75.000,-
37.440,-

208.407,-

Utgifter 
Administrasjon 
(inkl. redaksjon av 
Viking) . . . . . . . . . . . . kr. 
Diverse utgifter . . . . . . . . » 

Viking 1985/86 ........ » 

Årsmøtet 1985 ........ » 

Overskudd . . . . . . . . . . . » 

kr. 

63.837,00 
15.028,14 

118.870,00 
8.739,65 
1.932,79 

208.407,-

Balansekonto pr. 1111-86 
Aktiva 
Kassabeholdning . . . . . . kr. 1.045,85 

5.248,32 
257.972,00 

10.237,94 
400.000,00 

9.250,00 
kr. 683.754,00 

Postgiro . . . . . . . . . . . . » 

DnC ............... » 

DnC ............... » 

Gjeldsbrev ........... » 

Debitorer ........... » 

Passiva 
I. og R. Fuglesangs Fond: 
Saldo 1/11-85 . . kr. 24.620,-
0vf. . . . . . . . . . » 8.000,-

» 32.620,-
Utb. stip ...... + » 6.000,-

» 26.620,-
Renter ...... + » 2.251,- kr. 28.871,-
U niversitetets Oldsaksamling: 
Saldo 1/11-85 . kr. 169.798,-
Renter. . . . . . + » 18.850,- kr. 188.648,-
Skattetrekk ............. » 3.178,-
Kreditor ............... » 116.000,-

Kapitalkonto: 
Saldo 1/11-85 . . kr. 286.125,-
0vf. Reisetip. 
fondet . . . . . . . -;- 8.000,-

» 278.125,
Gaver . . . . . . . . » 67.000,-
+åretsoversk .. » 1.932,-kr. 347.057,-

» 683.754,-
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Revisjonsberetning 
Jeg har revidert selskapets regnskap for perioden 11. november 1985 til31. oktober 
1986. 

Inntekter og utgifter ligger omtrent på linje med de senere år, og ender opp med et 
lite overskudd. Selskapets to turer har ydet et moderat tilskudd til dekning av 
kontorutgiftene. Jeg har kontrollert tilstedeværelsen av de oppførte verdipapirer, og 
konstatert at innskudd på postgiro og bankkonti stemmer. 

Regnskapet gir etter mitt syn et riktig bilde av selskapets stilling, og jeg anbefaler 
at det blir vedtatt i den foreliggende form. 

Oslo, 12 november 1986 
Kr. A. Arnesen 



Arkeologisk Tidstavle 
Eldre steinalders fangstkulturer 
(Mesolitiske kulturer) 

Yngre Steinalders jordbrukskulturer 
(N eoli tiske kulturer) 

Eldste bruk av metall 
(Bronsealder) 

Eldre jernalder 
Keltertid eller førromersk jernalder 
Romertid 
Folkevandringstid 

Yngre jernalder 
Merovingertid også kalt Vendeltid 
Vikingtid 

Middelalder 

8. årt.- 4. årt. f. Kr. 

Ca. 4000- ca. 1800 f. Kr. 

Ca. 1800- ca. 400 f.kr. 

Ca. 400 før- ca. 600 e.Kr. 
Ca. 400 før- tiden omkring Kr.f. 
Tiden omkr. Kr. f.- ca. 400 e. Kr. 
Ca. 400- ca. 600 e.Kr. 

Ca. 600- ca. 1030 e.Kr. 
Ca. 600- ca. 800 e.Kr. 
Ca. 800- ca. 1030 e.Kr. 

Ca. 1030-1537 
(Reformasjonens innførelse) 
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