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Fredrik Moe 

Høyesterettsadvokat KnutE. Henriksen 
Inmemoriam 

Høyesterettsadvokat KnutE. Henriksen døde 6. januar i år etter lengre tids syk
dom. Han ble vel73 år gammel. 

Knut Henriksen var Norsk Arkeologisk Selskaps preses fra 1971 til 1977. Hans 
interesser uten om hans eget fagområde var omfattende. Kunst, litteratur og historie 
opptok ham meget, men særlig arkeologien sto hans hjerte nær. Han engasjerte seg 
da også helhjertet for sine store oppgaver som selskapets høyeste tillitsmann. 

I hans tid som preses ble blant annet følgende turer gjennomført: Island 1972, 
Uppsala 1973, Bornholm 1974, Normandie/Bretagne 1975, Nord-Norge 1976, Trøn
delag 1977. 

Fremragende foredragsholdere ble engasjert til årsmøtene. 
Med sin administrative dyktighet, sin vennlighet og varme gjennomførte han det 

krevende arbeide, som selskapets aktiviteter krever av ledelsen, på en utmerket 
måte. Hans samarbeide med styre, representantskap, foredragsholdere, bidrags
ytere til Viking og mange flere ble harmonisk og vellykket. 

Knut Henriksen hadde også en bakgrunn i sitt yrke som gjorde ham velegnet som 
preses. 

Han var en særdeles dyktig jurist. I tidligere år var han knyttet til Norsk Arbeidsgi
verforening som sjef for 3. forhandlingskontor og senere foreningens juridiske 
kontor. I den tid ble han tildelt Kongens gullmedalje for en avhandling under tittelen 
«Tariffavtale og fredsplikt». Senere var han administrerende direktør blant annet i 
Norske Forsikringsselskapers Forbund, Skadeforsikringenes Arbeidsgiverforening 
og De norske Livsforsikringsselskapers Forening. 

Videre var han meget benyttet i komitearbeide- i lovkomiteer og utvalg. Han 
skrev artikler til dags- og fagpressen og holdt forelesninger ved Universitetet. 

I unge dager hadde han studieopphold i Frankrike og etter krigen var han medlem 
av en delegasjon til å føre forhandlinger med fransk regjeringsdelegasjon, og han 
deltok i internasjonale arbeidskonferanser i San Francisco og Geneve. 

Norsk Arkeologisk Selskap er Knut E. Henriksen dypt takknemlig for hans 
arbeide og hans helhjertede innsats for selskapet. 
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Egil Mikke/sen 

Territorier og økonomiske, sosiale og 
politiske strukturer i forhistorisk tid* 

Innledning 

Studier av forhistorisk bosetning og dens spredning i tid og rom har lange tradisjoner 
innenfor norsk arkeologisk forskning, og retningen har dominert norsk arkeologi i 
vårt århundre. Vi har fått en rekke lokale og regionale studier, i form av avhandlin
ger og et utall bygdebokartikler. Som grunnlag for visualisering og analyser av den 
forhistoriske bosetningen har en benyttet kartframstillinger, med utbredelseskartet 
( «prikkekartet») som det vanligste (Haavaldsen 1984). Den bosetningshistoriske 
forskningen var fram til 1970-tallet dominert av analyser av oldsaksmaterialets 
spredning og hva dette kunne fortelle om bosetningen. I varierende grad har 
økologiske faktorer og økonomiske tolkninger vært trukket inn. Studiet av jernal
dergården har vært en spesialgren av den bosetningshistoriske forskningen. 

Det som karakteriserer de siste 10 årenes bosetningsstudier i norsk arkeologi er at 
det legges stadig større vekt på å klarlegge sosiale og politiske forhold, og ikke bare 
se på bosetningsutviklingen som uttrykk for økonomiske endringer og ekspansjon 
og kontraksjon. Innenfor denne forskningsretningen har en gått inn og foretatt 
detaljerte analyser av den enkelte boplass og de strukturer som her kan gi informa
sjon om demografiske og sosiale forhold. Dels er nye metoder hentet fra andre fag 
for å analysere territorier, både på mikro- og makronivå (jf. Myhre 1978, 1980). 
Denne dreiningen innenfor bosetningsarkeologien avspeiler den nyorientering vekk 
fra den tysk-kontinentale forskningstradisjonen, over mot anglo-amerikanske ret
ninger, som har funnet sted innenfor norsk arkeologi de siste 20 årene (jf. Clarke 
1977). 

I det følgende vil jeg ta for meg territorie-begrepet og se hvilke metoder en har for 
å studere territorier. Deretter vil jeg behandle ulike territorienivåer og undersøke 
om det er mulig å knytte de ulike nivåene til økonomiske, sosiale og politiske enheter 
og strukturer. 

Det er vanskelig å gi en almengyldig definisjon av begrepet territorium. En 
definisjon som er foreslått, «a defended area» (Trigham 1972: 463), kan virke noe 

* Prøveforelesning til den filosofiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo 11. september 1987, i en noe 
utvidet versjon. 

9 



snever. Denne definisjonen er hentet fra økologien (Odum 1959, Clarke 1972:707). 
Problemet ligger i at territorier kan defineres ut fra mange forskjellige kriterier. De 
kan omfatte områder som utnyttes økonomisk, med varierende intensitet, av en 
gruppe eller visse grupper; vi kan her snakke om økonomiske territorier på ulike 
nivåer. En snakker også om sosiale territorier: det området som den sosiale enheten 
eier, kontrollerer eller utnytter (Jonsson 1982: 119). Der hvor det demonstreres eller 
kan mobiliseres makt bak kravene til bestemte landområder, kan vi snakke om 
politiske territorier. Territoriene kan også være rettslige og administrative enheter. I 
mange tilfelle faller de ulike territoriene sammen. Et menneske kan være medlem av 
mange forskjellige territorialt organiserte samfunn på samme tid (Soja 1971:34). I 
det følgende vil jeg behandle territorier innenfor flere ulike kategorier, og på nivåer 
som spenner fra den enkelte boplass, gård og utnyttelsesområde, til større områder 
som bygd, sogn og fylke. 

Det hersker uenighet blant forskere om hvor faste grenser et område skal ha for at 
en skal kunne snakke om et territorium. Spesielt har det vært diskutert om det 
innenfor jeger- og samlersamfunn finnes territorier (Malm berg 1980:72-73). Vi 
kommer da inn på problemet om hvorfor territorier etableres. Uten å ta opp hele 
problemkomplekset grenser, kan det være klargjørende å se nærmere på hva en 
grense er eller kan være. Gundela Lindman har i sin avhandling fra 1985 forsøkte å 
skille mellom tre typer grenser, hvorav en del har en klar territoriell betydning, mens 
andre er oppstått i en helt annen situasjon (Lindman 1985:46f): 
l. Funksjonelle grenser-legges bevisst av mennesker for å løse et praktisk problem, 

for å stenge noen ute, å innhegne noe eller for å dele opp noe. Gårdsgrenser 
regnes oftest av denne typen. Det gjør også de administrative grensene, som 
f.eks. sognegrensene. 

2. N aturvokste grenser - bygdegrenser, språk- og dialekt grenser, religions grenser 
og andre kulturgrenser. Lindman hevder at disse grensene har sin bakgrunn i 
menneskenes isolering fra hverandre og at de ofte faller sammen med topogra
fiske hindringer som fjell, skog og myrer (Lindman 1985:48). 

3. Grenser mellom maktsfærer - slike grenser etableres der to ekspanderende 
makter møtes. Makten omfatter i første rekke menneskene og ikke et bestemt 
stykke land. 

En og samme grensestrekning gjennom landskapet kan være en blanding av ulike 
typer, på samme måte som territorier av ulike kategorier kan være det. 

Det burde være enkelt å enes om at de funksjonelle grensene og grenser mellom 
maktsfærer avgrenser territorier, på forskjellige nivåer. Derimot er det et mer åpent 
spørsmål om de naturvokste grensene gjør det. Ønsker en å få fram et mest mulig 
dynamisk bilde av territorieetablering, er det imidlertid viktig å studere nettopp 
denne typen områder, som vokser fram tilsynelatende naturlig. Kanskje er det 
mange av dem som danner utgangspunktet for senere mer faste territorier? 

Ut fra dette har jeg valgt å legge en vid definisjon av territoriebegrepet til grunn 
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for den videre analysen. Jeg vil definere et territorium som den interessesfære som en 
større eller mindre gruppe mennesker har manifestert i et geografisk område. Vår 
oppgave blir å finne metoder og skille ut data i det arkeologiske materialet som kan 
tjene til å definere ulike territorienivåer i forhistorisk tid. Eksempler vil jeg i 
hovedsak hente fra Skandinavia, mens metodene hentes fra et større, internasjonalt 
miljø. 

Metoder 

Som nevnt er bruken av utbredelseskart den metoden som har de lengste tradisjo
nene innenfor bosetningsarkeologien. Det finnes en rekke varianter av metoden. De 
enkleste er å avmerke det enkelte funn, den enkelte grav, bestemte artefakter eller 
faste fornminner på et kart. Eventuelt kan flere fenomener angis på ett kart, med 
ulike signaturer og med ulik størrelse på dem for å markere forskjeller i typer og 
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Fig. l. Eksempel på utbredelseskart: «prikkekart», vikingtids/unn i Gudbrandsdal. 
Etter Bjørn Hougen 1947. 

Fig. 2. Eksempel på datamaskinelt uttegnet utbredelseskart. Dette viser antall og 
fordelingen av gravfelt pr. økonomisk kartblad i Sør-Sverige og forslag til regioninn
deling. Etter Åke Hyenstrand 1979. 
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Fig. 3. Eksempel på frekvensutbredelseskart. Dette skal vise bebyggelsen i Danmark i 
bronsealderen. Det er tegnet på grunnlag av antall gravfunn i hvert av de ca. 1900 
danske sogn. Svarte felt viser hvor det var tettest befolket. Etter Jørgen Jensen 1979. 

Fig. 4. Eksempel på isaritmekart. Dette viser mengden av funn fra yngre jernalder i 
Vest-Norge. Etter Kalle Sognnes 1979. 

antall, fig. l. Slike kart har også vært laget datamaskinelt, f.eks. de mange kartene 
over ulike fornminnetyper som Åke Hyenstrand (1979) har presentert i forbindelse 
med sin arkeologiske regioninndeling av Sverige, fig.2. Alt etter de problemstillin
ger som søkes løst, kan funnene være lagt inn på rene konturkart, på kart som viser 
berggrunn og jordsmonn, vegetasjon, vassdrag eller andre topografiske detaljer. 
Vesentlig for oppfatningen av utbredelsesmønsteret, er hvilken målestokk en velger 
for kartet i forhold til funntetthet. 

Karakteristisk for den eldre bosetningsarkeologien er at utbredelseskartet var 
sluttproduktet, ofte i kombinasjon med statistiske tabeller, som skulle danne 
utgangspunktet for tolkninger. Utsagn om romslige strukturer fikk dermed ofte et 
intuitivt preg: en kunne snakke om gårdsdannelser, bosetningskonsentrasjoner, 
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spredt bosetning eller «bygder». Egentlige territorier ut over boplass- eller gårdsnivå 
ble sjelden eller aldri skilt ut eksplisitt. 

En videreføring av det egentlige utbredelseskartet, er de kartene hvor frekvenser 
for arkeologiske data angis som ulik skravur eller farge i de enkelte geografiske 
enheter (Grieg 1943 fig. 4, Jensen 1979:21), fig. 3. De såkalte isaritmekartene 
(Malmer 1957) er også en forfinet framstillingsmetode i forhold til «prikkekartene» 
(Jf. Sognnes 1979), fig. 4. 

Egentlige territoriale studier innenfor arkeologien ser ut til å komme opp som en 
direkte påvirkning fra the Cambridge School of New Geography i midten av 1960-
årene. David Clarke (1972) var en av formidlerne av de teoretiske geografiske 
modellene til arkeologien, men svenske kulturgeografer var også tidlig ute. Samtidig 
introduseres den såkalte «site catchment analysis» innenfor arkeologien av Vita
Finzi og Higgs (1970), (jf. Clarke 1977:2-3). En del av disse metodene ble tatt opp av 
skandinaviske arkeologer utover på 1970-tallet. Den fremste eksponenten for disse 
nye retningene i Norge har vært Bjørn Myhre (1978, 1980, 1987). Lars Larssons 
doktorarbeide om steinalderboplassene i Agerod i Skåne fra 1978 er mønsterdan
nende når det gjelder «site catchment analysis» (Larsson 1978), fig.5. Disse meto
dene er stort sett vel kjente, men jeg skal kort omtale dem. 

«Si te catchment analysis» tar sitt utgangspunkt i at grupper utnytter et territorium 
omkring boplassen som ligger innenfor visse klart definerte grenser (Jarman, Vita
Finzi & Higgs 1972:62). Dette kalles «site exploitation territory». Størrelsen av det 
er avhengig av hvilken Økonomi gruppen har. For jegere og samlere regnes området 
som tilnærmet sirkelrundt, med radius ca 10 km. Innenfor jordbrukssamfunn er et 
område med radius l - 3-4 km utnyttet (Vita-Finzi & Higgs 1970:7, Jarman 
1972:710). Et slikt boplassterritorium («si te territory») er knyttet til en såkalt «home 
base» som har hatt en relativt fast eller langvarig bosetning i løpet av året (op.cit.: 6-
7). Mange grupper flytter mellom to eller flere boplasser i løpet av et år, mellom flere 
«site exploitation territories», som Vita-Finzi og Higgs (1970:7) kaller «annual 
territory». 

Sirkelen, som «site catchment analysis» tar utgangspunkt i, er en forenklet modell 
i forhold til de fleste virkelige territorier, men det er i mange tilfelle et anvendelig 
analyseredskap. Mer kompliserte geometriske territoriemodeller er imidlertid 
introdusert, bl.a. av Ellison & Harriss for å studere bosetningsekspansjon. Deres 
modeller består dels av sirkler og sammensetninger av slike, dels av avlange ovaler, 
som tar hensyn til ulike topografiske forhold (Ellison & Harriss 1972 Fig.24.27), 
fig.6. Størst betydning har bruken av Thiessen-polygoner fått i studiet av territorier. 
Metoden tar utgangspunkt i et vanlig utbredelseskart. Mellom punktene, som kan 
være ulike funn eller fornminner, trekkes midtlinjer slik at det bygges opp polygoner 
av forskjellig form omkring punktene. Metoden er brukt av svenske kulturgeografer 
som Sven-OlofLindquist (1968, 1983) og Dan Carlsson (1984), her i Norge særlig av 
Bjørn Myhre (1978, 1980, 1987). Metoden kan brukes både på mikro- og makro nivå, 
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Fig. 5. Eksempel på «site exploitation territory» omkring den mesolitiske boplassen 
Agerod I i Skåne. Utbredelsen av jordarter og vann innenfor en radius på 10 km fra 
boplassen. Etter Lars Larsson 1978. 

til å studere gårdsterritorier, sogn eller tilsvarende områder og ennå større territori
ene enheter, (se fig.9, fig.15, fig.20). 

Ønsker en å gå ennå videre i detaljeringsnivå for sine analyser av territorier, kan 
en søke å finne fram til de opprinnelige grensene for disse. Blant historikere som har 
arbeidet med gården og forhistoriske gård grenser, mener de fleste at det var natur
lige delelinjer i landskapet, vannskille, elver, vann og høye fjell, som dannet gren
sene for de såkalte «urgårdene» eller «landnåmsgårdene» (Holmsen 1950, Vik 
1978:74, Hovstad 1980, jf. Farbregd 1984:38-39). Ved hjelp av den «geometriske 
metode» kan en på grunnlag av de figurene eiendomsgrenser danner, finne fram til 
den innbyrdes alder og utvikling mellom tilgrensende bosetningsenheter. Ved å 
arbeide seg bakover i tiden, kan en komme fram tillandnåmsgårdene og dermed 
også kunne studere bosetningsutviklingen med utgangspunkt i denne, med gårdde
linger, sammenslåinger, utskilling osv. (Farbregd 1984), jf.fig. 12. 

En teoretisk innfallsvinkel til territorialisering som har fått økende tilslutning det 
siste lO-året, er bruken av arkeologiske data som symboler for sosiale og politiske 
strukturer og derigjennom også for territorier (Renfrew 1976, Randsborg 1975, jf. 
Hodder 1982). Sentradannelser er et studiefelt som henger nært sammen med dette, 
og som nærmest må kunne karakteriseres som en av dagens «moteretninger» innen-
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Fig. 6. Modell for bosetningsekspansjon. Sirkler og ovaler representerer territorier 
knyttet til primær og sekundær bosetning. Etter Ellison & Harriss 1972. 

,, 

for arkeologien. Ofte kombineres denne innfallsvinkelen med noen av de metodene 
jeg har omtalt. 

Både arte fakter og faste fornminner ha:r vært benyttet som territoriemarkører. Jeg 
skal nevne noen eksempler. Bronsealderens jordbruksristninger har vært tolket som 
uttrykk for rituelt-religiøse sentra i bronsealderterritorier, både i Sverige (Larsson 
1986:141) og i Trøndelag (Sognnes 1987). Også ulike gravformer er benyttet som 
territoriemarkører, dels i sentra, dels på grensen for territorier. Det er snakk om 
megalittgraver (Renfrew 1976, Madsen 1982) og gravhauger og -røyser eller større 
gravfelt fra jernalder og bronsealder (Larsson 1986, Carlsson 1983:31f), spesielt 
store gravminner. Tanken bak dette er at gravene med de døde forfedrene skal tjene 
til å legitimere en gruppes rett til deres territorium (Madsen 1982). Ulike spesielle 
anlegg som innhegnete områder, rikt utstyrte eller særskilt utformete boplasser og 
borganlegg er andre eksempler på faste fornminner som dels markerer sentra, dels 
bestemte territorier. 

Vanligst har det likevel vært å benytte artefakter som symbolmarkører for territo
rier. Det er høystatusvarer som er mest benyttet i slike analyser: stridsøkser, glass og 
gjenstander av bronse, sølv eller gull, gjenstander som ofte kalles «importsaker». 
Også antallet gjenstander eller kombinasjoner av visse gjenstandskategorier i 
samlete funn er brukt, likeså gravskikk. 

Etter denne gjennomgangen av ulike metoder for å etablere og analysere territo
rier på ulike nivåer, skal jeg presentere en del av disse nivåene og ta for meg 
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konkrete eksempler på slike analyser. Jeg vil da forsøke å sammenholde ulike 
undersøkelser og se om det er mulig å komme fram til visse sammenhenger mellom 
territorienivåer og de økonomiske, sosiale og politiske strukturer som en kan anta 
har eksistert. Jeg må presisere at jeg vil holde meg til forholdene i forhistorisk tid og 
legge hovedvekten på arkeologiske data og analyser. 

Boplass- utnyttelsesområde- gården 

Jeg tar utgangspunkt i boplassen som den minste territoriene enhet. Begrepet 
boplass vil ha ulikt innhold etter hvilken økonomi boplassen er en del av og hvor 
komplekst samfunnet er. Boplassen oppfatter jeg her som det mikroområdet der 
bebyggelsen har vært lokalisert; der husene eller andre boligformer har ligget, med 
tilhørende utearbeidsområde, avfallsplass osv. («The home base»). Flere nærtlig
gende boplasser kan inngå i et boplassområde (Mikkelsen 1975:14). Innenfor jord
brukssamfunn med en fast bebyggelse betrakter jeg boplassen synonymt med gårds
tunet, i større enheter, landsbybebyggelsen. Det kan diskuteres om det er riktig å 
oppfatte boplassen som sådan som et territorium. Jeg vil imidlertid ikke her gå 
videre inn på denne enheten. 

Større interesse har det å se på en boplass' utnyttelsesområde («si te exploitation 
territory»), som av Vita-Finzi & Higgs (1970) defineres som det territoriet som 
omgir boplassen og som utnyttes regelmessig av beboerne på en boplass. For 
analyser av slike territorier i egalitære jeger- og samlersamfunn er «site catchment 
analysis» mest benyttet. De angis teoretisk som et sirkelrundt område med radius lO 
km omkring boplassen, (jf. fig.S), dvs. et område på vel300 km2

• Dette utnyttes av 
en eller flere kjernefamilier, hver med gjennomsnittlig 5-6 medlemmer. Gruppe
størrelsen er avhengig bl.a. av den lokale ressurstilgangen, sesongvariasjoner og 
teknologi. En hel jegergruppe («band») består oftest av 30-100 personer og utnytter 
et «band territory» på ca 250-1000 km2 (Steward 1936). Det kan da være snakk om ett 
eller flere utnyttelsesområder som inngår i et slikt større territorium (jf. «annual 
territory»). Det er ulike meninger om hvordan territorier skal oppfattes i egalitære 
jeger- og samlersamfunn (Soja 1971:41 f). Hovedinntrykket er at det, med noen 
unntak, ikke fantes forestillinger om eksklusive rettigheter til spesielle ressurser 
eller territorier, men at gruppeaktivitetene stort sett var innskrenket til bestemte 
områder. Dette har sammenheng med at det synes å være en relativt fri sirkulasjon 
av mennesker mellom de enkelte grupper. Det finnes nok også i slike samfunn 
geografiske grenser, men da særlig i form av skarpe geografiske grenser som en elv 
eller en skoggrense. Hvis en vil snakke om territorier i en slik forbindelse, må det 
være i betydningen svakt utviklete økonomiske territorier med en viss sosial gruppe
forankring. 

Innenfor jordbrukssamfunn regner en med et område med l km radius rundt 
boplassen som det mest intensivt utnytte te, men områdets størrelse kan gå opp i et 
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sirkelrundt område med 3-4 km radius. Det tilsvarer, ut fra de idealiserte «si te 
catchment» områdene, arealer på hhv. ca 3, 28 og 50 km2

• Det er rimelig å regne med 
at de eldste neolitiske jordbrukssamfunn i Skandinavia, med sin ekstensive drifts
form, opererte med utnyttelsesområder innenfor de to sist nevnte verdier, 28-50 
km2

. Med mer intensive driftsformer, større vekt lagt på korndyrking og en fastere 
bosetning med etablering av virkelige gårder, kan utnyttelsesområder på ca 3 km2 

synes mer rimelige. Vi skal se om det foreligger empiriske studier som kan bekrefte 
eller avkrefte dette. 

Det finnes få slike analyser for yngre steinalder. På Nord-Jæren har Bjørn Myhre 
antydet sirkelrunde territorier med radius ca 5 km omkring de mest sentrale boplas
sene i yngre steinalder (Myhre 1980:58-59). Her utgjør imidlertid sjøen gjennomgå
ende over halvparten av arealet innenfor «site catchment» sirkelen på ca 78 km2 slik 
at landarealet neppe er særlig større enn ca 30 km2

. Innenfor ett av de sentrale 
bosetningsområdene i Telemark i yngre steinalder, Heddal, synes det å være en 
regelmessig avstand på 6 km mellom konsentrasjonene av neolitiske økser i traktbe
ger- og stridsøksefasen (Mikkelsen 1974:131-2). Beregnet ut fra «site catchment» 
metoden gir dette sirkelrunde utnyttelsesområder eller -territorier med radius 3 km 
omkring hver funnkonsentrasjon, dvs. territorier på ca 28 km2

, (jf. fig.7). Mobilt 
husdyrhold kombinert med fangst, men uten korndyrking er dokumentert i denne 
tiden. 

I sin bygdebok for Ås i Follo, Akershus har Trygve Vik (1978:91 f) forsøkt å 
rekonstruere det han kaller «urgårder», fig.8. Disse (gårder som Dyster, Ås, Riis og 
Kroer) skulle svare til «gårdene» i yngre steinalder og bronsealder (op.cit.: 101). 
Gårdene defineres ved opprinnelige naturgrenser, i første rekke vassdrag. Arealet 
av «urgårdene» er beregnet til mellom 16,2 og 45 km2

, i gjennomsnitt vel 25 km2
• 

Avstanden mellom de antatte urgårdstunene er oppgitt til2,2-4,5 km, i gjennomsnitt 
3,4 km. Både det gjennomsnittlige arealet og avstanden mellom <<Urgårdene» ligger 
nær de verdiene jeg har antydet for mulige utnyttelsesterritorier for yngre steinalder 
i Heddal, Telemark. En skal imidlertid merke seg at spredningen i størrelsen av 
«urgårder» i Ås er stor. Det er av interesse kort å referere hvordan Trygve Vik tolker 
de økonomiske og sosiale forholdene omkring <<Ur gårdene». Han regner med en 
driftsform basert på beitebruk, mobilt åkerbruk og innsamling, jakt og fiske. Folk på 
disse gårdene levde i «storfamilien>, som har vært innbyrdes i slekt og utgjort ledd av 
klaner, som igjen har dannet stammer og større folkegrupper. En høvding rådde for 
en klan eller stamme og bodde på en av «urgårdene» (op.cit.:101f). Noen befolk
ningsmengde på den enkelte <<Urgård» blir imidlertid ikke antydet. 

Det kan synes rimelig å anta at de tilsynelatende regelmessigheter som jeg her 
antyder kan tas til inntekt for at det i neolitisk tid er snakk om egentlige territorier, 
men driftsformene gjør det mer naturlig å bruke betegnelsen utnyttelsesområder, 
heller enn gårder. Det ligger en utfordring til videre forskning å prøve ut teorien som 
her er presentert. 
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Fig. 7. Utnyttelsesområder (-territorier) med radius 3 km omkring funnkonsentrasjo
ner av økser fra traktbeger- og stridsøksfasen i Heddal, Telemark. Det mest åpne 
rasteret viser nåværende dyrket mark, tett raster angir Notodden by. 

I en studie av dansk traktbegerkultur antar Torsten Madsen (1982) at de første 
bøndene levde i små enheter, det han kaller «extended family». På overgangen 
mellom TN/MN og i MN I antar han at flere familiegrupper bodde sammen på 
samme boplass. Megalittgravene som bygges på denne tiden mener han symbolise
rer retten til det landområdet (territoriet) som disse gruppene utnytter (jf. Renfrew 
1976). Behovet for slik territoriemarkering skulle ha sin bakgrunn i konkurranse om 
den beste jorda. Senere i MN holdt en opp med byggingen av megalittgraver, 
konkurransen om land var ikke lenger så sterk, og dermed heller ikke behovet for 
territoriemarkering. Dette skulle ha sammenheng med endringer i det økonomiske 
og sosiale system, foreslår Madsen. Kristian Kristiansen (1982:259 f) kaller de 
sosiale enhetene som bygde megalittgravene for «territoriene høvdingedømmer», 
mens en senere, innenfor stridsøksekulturen, får en oppløsning av dette sosiale 
systemet, med ætten som det grunnleggende element. 

Skulle en generalisere ut fra dette, skulle en kunne hevde at behovet for territorie
markering i Norge og i flere andre områder hvor megalittgraver er sjeldne eller 
mangler helt, har vært lite. Det vi kan kalle boplassenes utnyttelsesterritorier i yngre 
steinalder har først og fremst tjent som en avgrensning av eget aktivitetsområde og 
ikke i samme grad skullet holde andre grupper vekk fra området (se Soja 1971). Det 
er da også betegnende at det er sentrum i territoriet og tilsynelatende ikke grensene 
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Fig. 8. Såkalte «urgårder» i Follo, Akershus. Etter Trygve Vik 1978. 
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som markeres. Kanskje henger dette sammen med at det i første rekke var naturlige 
grenser i terrenget som også dannet grenser for territoriene. 

I mange deler av Skandinavia kan det se ut til at den egentlige gårdsetableringen, 
med mer fast bosetning, skjer i løpet av bronsealderen. Det er ikke enighet om i 
hvilken grad det allerede da var etablert permanente åkre eller om det skjedde 
stadige flyttinger av disse. Grav- og kultplass og boplass synes imidlertid å ha ligget 
fast innenfor gårdsterritoriet (Welinder 1977, Myhre 1980:Fig.65). På Jæren har 
Bjørn Myhre beregnet gårdsterritoriene i eldre bronsealder til mellom 4 og 9 km2 

(Myhre 1978:247, 1980:87). I Malarområdet har Stig Welinder (1974:239, 250) 
anslått tilsvarende territorier i yngre bronsealder til mellom 3,5 og 18 km2

• I sist 
nevnte tilfelle kan gårdsterritoriet imidlertid omfatte mer enn en gård eller bruksen
het (Welinder 1974:239). Gårdsterritoriene på Jæren er beregnet ved hjelp av 
Thiessen-polygoner, med gravhauger fra eldre bronsealder som sentrum i territori
ene, fig.9. Helleristninger og graver fra yngre bronsealder blir også trukket inn i 
vurderingen av territorieoppdelingen (Myhre 1978:Fig.l5). Myhre antar at hver 
haug er bygd av en ætte gruppe som på denne måten vil markere sin styrke og retten 
til sitt område (Myhre 1980:87). Det antas at boplassen og åkrene lå i nærheten av 
gravhaugene. Foruten korndyrking var økonomien basert på husdyrhold, jakt og 
fiske. Territorieoppdelingen har ikke vært så skjematisk som midtlinjene mellom 
gårdssentraene antyder. Det antas at det var naturlige grenselinjer i terrenget som 
myrdrag og bekker som dannet de virkelige territoriegrensene (op.cit.:90). Myhre 
antar at samfunnet i eldre bronsealder på Jæren var organisert i høvdingedømmer. 
Gårder som Sola, Madla og Rege m.fl. nevnes som sannsynlige høvdinggårder. 
Flere av gårdene har egne, mindre helleristningsfelt, men større felt og kultiske 
nedleggelser av rituell karakter antas å være knyttet til større sosiale enheter enn den 
enkelte gården (op.cit.:91-103). 

I en studie av bronsealderen i Sør-Skandinavia regner Stig Welinder med det han 
kaller sosiale territorier (også kalt ressursområder) på ca l km2 (Welinder 1977:115, 
155). Antall mennesker knyttet til et slikt territorium antar han kan være en eller et 
par kjernefamilier, en utvidet familie eller en storfamilie (op.cit.: 156), noe som 
skulle bety omkring 10 personer (uten at dette tallet nevnes spesielt av Welinder). 
Thomas Larsson (1986:104 f) antar at et ressursområde på l km2 er alt for lite. Han 
mener at en pastoral økonomi kan ha vært aktuell i eldre bronsealder i søndre Skåne, 
og da må ressursområdet omfatte kanskje så mye som 100 km2

, hevder Thomas 
Larsson, fig.lO. Den sosiale enheten som utnytter et slikt område er ætten («line
age»). Mens bosetnings- og åkerområdene langs kysten var knyttet til hver sin 
gårdsenhet, kan beiteområdene i innlandet ha vært felles for flere ætter, det Larsson 
vil kalle en klan. Disse igjen danner større sosiale enheter som «sub-tribe» og «tri be» 
(stamme). Det sosiale systemet ligner med andre ord det Trygve Vik har beskrevet i 
sin «urgård»-fase fra Ås. Kristian Kristiansen (1982:261 f) kaller den sosiale struktu
ren i eldre bronsealder for teokratiske høvdingedømmer. Den var basert på langdi-
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e Gravfunn eldre bronsealder 
o Mogleg gravhaug eldre bronsealder 
A Gravfunn yngre bronsealder 
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Fig. 9. Eksempel på bruk av Thiessen-polygoner for oppdeling av gårdsterritorier på 
Nord-Jæren i eldre bronsealder. Hver av de sikre gravhaugene fra perioden er sentrum 
i et territorium. Grenselinjene er trukket midt mellom haugene. Etter Bjørn Myhre 
1980. 

21 



Fig. l O. En hypotetisk territoriell inndeling av søndre Skåne i eldre bronsealder. Den 
er basert på utbredelsen av metallsaker og gravhauger. Etter Thomas Larsson 1986. 

stansebytte av prestisjegjenstander av bronse og gull og en monopolisering av slike 
gjenstander, samtidig som det skjer en økt hierarkisering av samfunnet. Det var 
karakterisert av utviklete felles ritualer og fester' bygging av store gravhauger for 
høvdingeættene etc. 

På overgangen til jernalderen ble dette sosiale systemet brutt opp, og det ble 
utviklet et mer egalitært system, organisert i autonome lokale bosetningsenheter, i 
Danmark ofte i form av inngjerdete landsbyer. Sosiale og økonomiske forhold var 
basert på eiendomsretten til jorda, som var delt opp i permanente åkre. Stammeor
ganisasjonen dominerte ikke lenger organiseringen av produksjonen (Kristiansen 
1982:262-3).- Dette endres i romertid, da hierarkisk oppbygde høvdingedømmer 
igjen etableres i større deler av Skandinavia (Myhre 1978, 1987 m. litt.). Dette 

Tabell I. Utviklingen av gårdsterritorier i tre testområder 

Neolitikum 

Eldre bronsealder 
Yngre bronsealder 

Romertid/folke
vandringstid 

Yngre jernalder 
Middelalder 
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JÆREN 

5. 000-8.000 da 

1.000-2.000 da 

ÅS, AKERSHUS MÅLAROMRÅDET 

16.200-45.000 da 
Gj.s.: 25.000 da 

2.600-7.200 da 
Gj.s.: 4.250 da 

Ca 1.000 da 

350-400 da 

3.500-18.000 da 

2.500 da 



systemet gjennomgår en utvikling fram mot vikingtid, rikssamlingen og de senere 
statsdannelser i middelalderen. 

Vi skal se nærmere på den videre utviklingen av gården og gårdsterritorier ut 
gjennom jernalderen. Jeg tar utgangspunkt i de studiene jeg allerede har omtalt. 

De områdene som er sammenlignet i tabell I har det til felles at de alle er gode 
jordbruksområder. Undersøkelsene på Jæren og i Malarområdet tar utgangspunkt i 
arkeologiske analyser, mens en i Ås bygger på rekonstruksjon av gårdsgrenser ut fra 
topografiske vurderinger og analyse av de ulike gårdsnavnklassene. Dateringen av 
disse siste er imidlertid usikre. (Jeg antar at «urgårdene» helst skal dateres til 
neolitisk tid; -vin- og -heimgårdene har jeg plassert i yngre bronsealder, -stad
gårdene kan tilhøre både eldre og yngre jernalder, mens -rud-gårdene tilhører 
middelalder). Jeg har forsøkt å stille sammen utviklingen av gårdsterritoriet i tabel
len i en kurve, fig.ll. Denne viser at gårdsterritoriene minsker kraftig i størrelse 
over tid: en reduksjon til ca 14 - Ys fra neolitisk tid til eldre bronsealder, og en 
ytterligere reduksjon til Yz- 14 i romertid/folkevandringstid. Gårdsarealet synes å bli 
ytterligere halvert i løpet av vikingtid, for så å reduseres i forhold til dette igjen til 
omkring Y3 i middelalderen. 

da 

30000 

20000 

10 000 

8000 

6000 

4000 

2000 

3000 f.Kr. 
l 

NEOLITIKUM 

2000 l. Kr. 
l 

1opo f.Kr. K~ f. 1000 e.Kr. 1500 e.Kr. 
l l 

Fig. 11. Forsøk på å framstille endringene i gårdsterritorienes størrelse fra Neolitikum 
til middelalder, basert på dataene i tabell I. Arealet er angitt i dekar (da) på den 
vertikale aksen, tiden på den horisontale. 
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Fig. 12. Utviklingen av gårdsterritorier i Ås, Follo, Akershus. a: «urgårder», trolig fra 
neolitisk tid, b: antatte gårder fra yngre bronsealder, c: jernaldergårder, d: middelal
dergårder ved år 1349. Etter Trygve Vik 1978. 
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En test på om denne utviklingen er sannsynlig, kan vi få fram ved å se på 
oppdelingen av en enkelt gård. Jeg har valgt Vestre Sander i Kråkstad, Ski, Akers
hus, som er nøye undersøkt (Lunden 1976:256 f). Om en enkelt gård ikke kan sies å 
være tilstrekkelig representativ, kan vi likevel få fram visse antydninger: 

Tabell Il. Gårddeling på Vestre Sander, Kråkstad, Ski, Akershus 

Før eldre jernalder (bronsealder?) 
Eldre jernalder 
Ca år 1000 
År 1349 

Antall gårder 

l 
3 

12 
22 

Delingsfaktor 

ca 113 
ca 114 
ca 112 

Det er temmelig godt samsvar mellom denne gårddelingsutviklingen og det bildet 
jeg har fått fram av utviklingen av arealet av gårdsterritoriene. Delingsfaktoren på 13 
fra bronsealder til eldre jernalder samsvarer godt med faktoren for reduksjon av 
gårdsterritoriene. Når det gjelder gårddelingen fra eldre jernalder til slutten av 
vikingtid og videre til middelalderen, synes det å være godt samsvar med territoriere
duksjonene i Ås, et område som også grenser opp til Kråkstad i Ski. 

Det vi kan slutte av dette er at gårdsterritoriene i løpet av forhistorisk tid er blitt 
stadig mindre. De gamle «urgårdene» eller landnåmsgårdene er gjentatte ganger 
blitt delt opp. Denne utviklingen har skjedd samtidig med at det har vært en 
befolkningsøkning av eksponential karakter (Welinder 1979:Fig.24-1). Dette har 
bare kunnet foregå ved stadige forbedringer av jordbruksteknologien og intensive
ring av driftsformene, med bedre jordbearbeiding, gjødsling og økt korndyrking (jf. 
Welinder 1974:239-240). Samtidig fant det sted sosiale endringer. Gården i bronse
alder og i eldre jernalder ble drevet av storfamilier, i noen tilfelle organisert i større 
enheter (klaner?) bosatt i landsbyer. I vikingtid og i middelalderen, med mindre 
gårdsenheter, er det enkeltfamiliegårder vi møter. Resultatet var en stadig større 
befolknings- og bosetningstetthet, som i enkelte områder ikke kunne bæres lokalt. 
Vi får kolonisasjon i nye, tidligere ubebodde områder, eller i områder med liten 
bosetningstetthet. 

Foruten at gårdsterritoriene gjennomgående minsker i areal i løpet av denne 
prosessen, må vi regne med at de også endrer karakter. Mens landnåmsgårdene 
antagelig var svakt utviklete territorier, med natur grenser som rammer omkring, 
skjer gårddelingene senere ved at det trekkes grenser mellom territoriene. Gren
setrekkingen blir avhengig av hva som er bakgrunnen for delingen (eller sammenslå
ingen), av landskapstypen osv. Det settes opp grensesteiner og bygges gjerder, og 
gårdgrensene defineres i forhold til disse (Farbregd 1984). Den økte befolknings- og 

25 



bosetningstettheten gjorde at konkurransen om jorda ble større. Følgelig var det 
nødvendig å markere territoriene stadig sterkere utover i jernalderen. Gårdsterrito
riene ble betraktet som ættens og familiens eiendom, men en eiendom som måtte 
forvaltes som dette felleseiet. Den kunne ikke selges. De var med andre ord sterkt 
markerte økonomiske og sosiale territorier. Det er betegnende at noe av det første vi 
møter i de skriftlige kildene som omhandler vikingtid og middelalder, i sagaer, lover 
og diplomer, er beskrivelser av og bestemmelser om grensestridigheter og strid om 
retten til land. Interessant i denne sammenheng, men for omfattende til at jeg kan 
referere derfra, er det at vi har en hel bok som beskriver kolonisering, grensedrag
ning og etablering av gårdsterritorier i slutten av vikingtid, nemlig Landnåmabok fra 
Island. Her er det opplysninger å hente til dette forskningsfeltet. 

Grend slik ordet er brukt tilbake i gammelnorsk tid er en enhet større enn 
enkeltgården. Det kan være et fellesnavn på en samling gårder som har hatt inn
marka i teigskifte, eller en opprinnelig gård som siden er delt. I begge tilfelle blir 
ordet «grend;> brukt om noe som kan sies en gang å ha vært en enkelt gård. Kanskje 
viktigere enn det geografiske ved begrepet er det sosiale: grenda er rammen om et 
samfunn av granner, grannesamfunnet (Holmsen 1945). Andre institusjoner i det 
gamle bondesamfunnet som bearlag og dugnadskrets har også i første rekke hatt 
sosiale funksjoner. I den grad det er mulig å avgrense ei grend som en geografisk 
enhet, må den i første rekke gis karakter av et sosialt territorium. 

Bygd ogsogn 

Det er de senere årene gjort flere undersøkelser som styrker antagelsen om at 
bygden er en reell forhistorisk territoriell enhet. Særlig har historikere og svenske 
kulturgeografer arbeidet med dette. Dan Carlsson (1983:23) har forsøkt å definere 
begrepet: «Med bygd forstås har ett territorium, revir, som beharskas av en bestamd 
grupp manniskor och vars utstrackning i rummet ar fixerad och accepterad av andra 
grupper av manniskor». Definisjonen er ikke særlig presis; den kan anvendes om en 
rekke andre territoriene enheter enn bygd. Poenget med begrepet er at det omfatter 
flere gårder, fler enn en grend, men færre enn et landskap eller et fylke. Det er klart 
avgrenset innenfor naturlige topografiske grenser. Bygden er et territorium hvor 
befolkningen bl.a. har hatt et kultisk og et rettslig-juridisk fellesskap; det er knyttet 
kultsted og ting til en bygd (Holmsen 1944:101, Vik 1978:178-180). 

Et sentralt spørsmål som Dan Carlsson har tatt opp i sin studie av bronsealderen 
på Gotland er når, i hvilken sammenheng og på hvilken måte en bygdeoppdeling 
skjedde (Carlsson 1983:23 f). Han mener å kunne tidfeste dette til overgangen fra et 
bevegelig produksjonssystem til et stasjonært produksjonssystem, på Gotland ved 
overgangen fra svedjebruk til bruk av ard, senest ca 1000 f.Kr., ved midten av 
bronsealderen. En gikk over fra en utnyttelsesrett til eiendomsrett til marken. Dette 
førte fram til en bygdeoppdeling. Bygdeterritoriet markeres på Gotland i bronseal-
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Fig. 13. Markering av bygdeterritorier på Gotland i bronsealder. Det er yttergrensene 
for territoriet som her er markert, med gravrøyser langs kysten. Etter Dan Carlsson 
1983. 

deren ved å bygge gravrøyser på strategiske steder, spesielt langs kysten, langs 
yttergrensene av territoriet, fig.13. Lignende revirmarkering er kjent også andre 
steder i Skandinavia. 

Trygve Vik (1978: 174 f) hevder, med referanse til Follo i Akershus at bygder ble 
etablert samtidig med at «urgårdene» oppløses. Han setter dette til tiden ca 400-1050 
e.Kr., men dette er alt for sent. Det skal heller henføres til bronsealderen, som på 
Gotland. Hvis vi sammenligner antallet «urgårder» (fig.8) og antallet bygder i Follo 
(fig.14), finner en et antall på henholdsvis 21 og 11 (Vik 1978:92-3). Det vil si at det 
går omtrent to «urgårder» på en bygd. «Urgårdene» og bygdene faller imidlertid 
ikke sammen; bygdene kom til å bestå av deler av flere <<Urgårder» (op.cit.: 91). 
Antallet navnegårder i middelalderen (1349) på hver av <<Urgårdene» i Ås oppgis til 
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Fig. 14. Bygdeinndelingen i Follo, Akershus. Etter Trygve Vik 1978. 
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mellom 12 og 28, i gjennomsnitt 20 (op.cit.:97). Dette er til sammenligning det 
samme antallet forhistoriske gårder som en finner pr bygd i Sør-Gudbrandsdal (Skre 
1984: 155). Hvis vi regner med en fordobling av antallet gårder i løpet av middelalde
ren, kommer vi opp i et antall på 40 gårder pr bygd i den tiden. Dette tilsvarer 
antallet middelaldergårder på to <mrgårder» i Ås. Med andre ord: ved en slik ren 
tallmessig sammenligning og en sammenligning av arealer, kommer en i begge 
tilfelle fram til at en bygd i gjennomsnitt omfatter arealet av to «urgårder». Variasjo
nene er imidlertid så store at det er riktigere å si at en bygd kunne omfatte 1-3 
«urgårdsterritorier» i de to områdene jeg her har sammenlignet. De sentrale delene 
av det nåværende Oslo, bygda Aker, omfattet f.eks. tre «urgårder»: Ris, Frogner og 
Alna (Vik 1978:94). 

Disse eksemplene må bare tas som antydninger. Jeg vil i første rekke peke på visse 
muligheter for videre undersøkelser, der gårdsutviklingen og gårds grenser studeres i 
forhold til bygdene. En analyse av det arkeologiske materialet og de faste fornmin
nene vil være viktig i denne forbindelse. 

Som nevnt har en bygd hatt et rettslig-juridisk fellesskap, et bygdeting. Muligens 
går denne institusjonen tilbake til eldre jernalder. Bygde tinget var, i alle fall i 
middelaldren, et allting, hvor alle frie menn hadde rett og plikt til å møte. Det ble 
holdt til bestemte tider og på bestemte steder. Foruten å være et rettsorgan, var 
tinget også bøndenes kanskje viktigste samvirkeorgan (Andersen 1974). Tinget var 
ofte nøkkelen til å vinne politisk innflytelse i en bygd, noe en ser ikke minst utover i 
vikingtid. Påvisning av tingsteder, bl.a. bygdeting, hviler i første rekke på stedsnavn
forskere. Lite er gjort på dette feltet av arkeologer, selv om en vel har tenkt seg visse 
sammenhenger mellom forekomster av store gravhauger i bygdesentra, tingplass og 
kultsted. Kultstedet har en også få spor av i det arkeologiske materialet til nå; også 
her er det stedsnavnene som gir flest opplysninger. Det har vært mye diskutert om 
det har vært kontinuitet mellom det hedenske kultstedet, hovet, og de senere 
kirkestedene. Hvorom allting er; det er naturlig å knytte hovet til bygdesentra, 
liksom tingplassen. 

Bygdeenheten er utbredt i hele Skandinavia og går i alle fall tilbake til bronsealde
ren i flere områder. Et problem ligger i hvordan en forhistorisk bygd skal oppfattes i 
forhold til de skiftende sosiale og politiske strukturer jeg har omtalt tidligere. Skal 
sosiale enheter som klan, stamme eller høvdingedømme knyttes til bygdeterritori
ene? Dette er vanskelige spørsmål å besvare. Bl.a. trenger vi klarere modeller for de 
ulike sosiale enhetene og hvilke befolkningsstørrelser de representerer. 

Det har vært ført en omfattende diskusjon om forholdet mellom bygden som en 
eldre territoriell enhet og etableringen av sogn i forbindelse med kristningen og den 
eldste kirkebyggingen. Sogn betyr egentlig «sØkning». Det er et område hvor 
beboerne hadde rett og plikt til å motta kirkens nådemidler i en bestemt kirke. 
Opprettelsen av sogn var noe som i følge kanonisk rett tilkom biskopen. Han 
fastsatte også grensene, som ikke behøvde å falle sammen med verdslige grenser. 
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Fig. 15. Forholdet mellom teoretiske 
sogneterritorier (Thiessen-polygoner) 
og faktiske sagn i et testområde på Got
land. De skraverte områdene viser av
vik fra de faktiske sogne grensene. Etter 
Sven-Olaf Lindquist 1983. 

Fig. 16. Det samme testområdet på 
Gotlandsomfig.15, med en gruppering 
av gårder etter «nærmeste-nabo-meto
den». Prikket linje avgrenser «nærmes
te-nabo» av første orden og kalles gårds
grupper. He/trukket eller stiplet linje 
angir «nærmeste-nabo» av annen 
orden: bygder. Etter Lindquist 1983. 

Fig. 17. Forholdet mellom gårdsgrup
per og bygder i testområdet på Gotland i 
forhold til kirker og sognegrenser. Etter 
Lindquist 1983. 



Undersøkelser på Gotland og andre steder tyder imidlertid på at det er svært godt 
samsvar mellom sogneinndelingen og de eldre bygdene (Lindquist 1983, Carlsson 
1984). Det samme er Dagfinn Skre (1984) kommet fram til for Sør-Gudbrandsdalen. 
En analyse som Sven-Olaf Lindquist har foretatt i et testområde på Gotland, ved 
bl. a. å bruke Thiessen-polygoner, viser at kirkene ligger optimalt til i forhold til 
gårdsbebyggelsen. Undersøkelsen viser også at det bare er mindre avvik mellom de 
teoretiske og de faktiske sognegrensene (Lindquist 1983:58-9), fig.15. For å få fram 
bygder anvender Lindquist den såkalte «nærmestenabo-metoden» på gårdenes 
utbredelse. De grupperingene han får fram på denne måten blir så stilt sammen med 
utbredelsen av kirkene og sognegrensene, fig. 16-17. Det er på denne måten han får 
fram at det er «en påfallende kongruens mellan bygder och sockenterritorier. Av 
testområdets 384 gårdar ar det 20 eller 5,2 % som ligger fe l i forhållandet bygd -
socken» (op.cit.: 59). Antallet gårder pr sagn varierer mellom 8 og nesten 30. Dan 
Carlsson (1984) har gjennomført en lignende analyse med mye av det samme 
resultat. Hans hovedkonklusjon er at «den bygdeindelning som under vikingatid
medeltid ligger til grunn for kyrkobyggande och sockenbildningen finns uppenbarli
gen utbildat redan under den aldre jarnåldern» (op.cit. :48). Jeg vil føye til at en ved 
studier i andre områder, bl.a. i Telemark, kan få mistanke om at en del av denne 
bygdeinndelingen, i de mest sentrale jordbruksområdene, går helt tilbake til bronse
alderen. 

Hvis det bildet vi har fått fram kan sies å ha mer generell gyldighet, at det er et nært 
samsvar mellom sogne- og bygdeterritorier, har vi et enkelt hjelpemiddel til å 
rekonstruere de forhistoriske bygdene. Den senere sogneinndelingen, som synes å 
ha vært svært stabil (jf. Hyenstrand 1979:163), kan en da bruke som utgangspunkt 
for å trekke grensene for bygdene. Dette må kontrolleres mot studier av gårdsnavn 
og gårdsgrenser, og utbredelsen av løse og faste fornminner. Når en opererer 
innenfor større områder, kanskje med ulike økologiske betingelser og ulikt jord
brukspotensiale, må en nemlig regne med at bygdeterritoriene er etablert til ulike 
tider i ulike områder, i takt med bosetningsekspansjon og kolonisering. Det kan 
være av interesse å nevne en observasjon som Ingvar Jonsson (1982:118) har gjort i 
sødra Norrland i Sverige. Han finner at «De allra storsta socknarna ar i allmanhet 
sena bildningar och återfinns inom perifera delar av landskapet från bebyggelses
massig och organisatorisk syn punkt». Motsatt kan det se ut til at de eldste og mest 
sentrale sognene gjennomgående er små. Kanskje kan dette også være en ledetråd 
for å finne fram til dynamikken i bygdeterritorialiseringen. 

I Uppland i Sverige er den territoriene enheten hund samsvarende med en bygd 
eller et bygdelag, ifølge Gerhard Hafstrom (1962). Enheten går i alle fall tilbake til 
folkevandringstid. Det var liksom bygden et kult- og rettsfellesskap, men utviklet 
seg også til et forsvarsforbund med en inndeling basert på ætter som var sluttet 
sammen i enheter som kaltes tolfter (jf. Hyenstrand 1974). I hvert upplandsk hund 
fantes et sentralt sted med navn Tuna, der kult- og tingplassen lå. Tunanavnene 
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hadde som forledd vanligvis et gudenavn som Ull, Frøja, Tor osv. En antar at disse 
stedene er av høy alder. På Tuna-gårdene er det ofte gjort rike gravfunn, fra 400-
tallet til kristen tid, bl. a. med båtgraver, gullsaker og rustninger (Tuna i V endel, 
Tuna i Alsrike, Tuna vid Badelunda), noe som viser at bygdas høvdinger har hatt 
sete her. Ved begynnelsen av middelalderen finner vi kongsgårder, husabyn, i 
nærheten av Tuna-stedene, sete for sveakongens lensmann i hundaret (hundaret er 
yngre enn inndelingsenheten hund). 

En territoriell enhet som vi finner i Jylland i alle fall tilbake i det 10.århundre, er 
syssel. John Kongsgård Sørensen (1978) antar at denne enheten, i alle fall i Nord
Jylland, bygger på en eldre administrativ inndeling av landet i bygder. Disse har 
navn, enten etter innbyggerne i vedkommende område (Vendsyssel, Thysyssel 
osv.), eller inneholder topografiske navn. Tinget var sentrum i syssel et. Hvert syssel 
var delt inn i flere herreder. Etter min mening må sysselene oppfattes som større 
enheter enn bygder. Det er heller herredet som skal relateres til bygdeenheten (jf. 
Rasmussen 1961). 

Vi ser av disse eksemplene at bygdene trolig har vært eldre territoriene enheter, 
som utover i jernalderen utviklet seg til å bli politiske territorier, senere administra
tive enheter under en sentralisert samfunnsstruktur. Jeg skal i det følgende se mer på 
hvordan politiske strukturer nedfelles i territoriale enheter, med vekt på data som 
kan vise militær mobilisering. 

Militær mobilisering og politiske territorier 

Vi kan ta utgangspunkt i den etymologiske betydningen av ordet herred. Den er 
omdiskutert, men mange filologer antar at ordet er sammensatt av hær i betydningen 
«skare» og et ord beslektet med verbet ride ( = «ridende skare»), kanskje en militær 
enhet eller det området hvor denne enheten bodde (Rasmussen 1961). En antar at 
herredsinndelingen i sin opprinnelse er dansk og herfra er spredd til de nærmest
ligende deler av Sverige og Norge. S. Aakjær (1927) antar, på grunnlag av skriftlige 
kilder, at det i folkevandringstid og senere fantes en militær enhet på 42 mann som 
het herred. De opprinnelige danske herreder var i så fall områder hvor innbyggerne 
kunne stille og utruste en slik styrke (op.cit.). Som allerede nevnt, er det mest trolig 
at disse herredene er identiske med de gamle bygdene, men dette ser ut til bare å 
kunne gjelde de danske øyer, ikke Jylland og Skåne. 

På gravfeltene Harnebjerg og Bukkensberg på Langeland er det undersøkt egne 
gravplasser fra eldre romertid hvor bare menn med våpen er gravlagt. Disse tolkes 
som en egen kriger klasse eller en hird (Hvass 1980:65-66). Mangelen på våpengraver 
i romertid på Lolland og Sjælland tolkes av Lotte Hedeager (1978:356 note 13) som 
uttrykk for at våpen ikke var en personlig eiendom. De store våpenofferfunn er 
uttrykk for hvordan de politiske ledere forsøkte å hindre en underminering av deres 
kontroll med tilgangen på våpen etter militære seire gjennom en religiøs forskrift. 
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Fig. 18. Bygdeborger og fylkesgrenser i deler av Sør- og Vest-Norge. Borger funnet i 
samme avstand fra hverandre er angitt særskilt. 1: fylkesgrense, 2. bygdeborger 
nærmere enn 20 km, 3: bygdeborger nærmere enn 25 km. Etter Bjørn Myhre 1987. 

Våpenofferfunnene i seg selv viser klart at det gjennom store deler av jernalderen 
foregikk militær mobilisering og krigføring i Danmark. 

I Norge kan en skille ut områder hvor det arkeologiske materialet kan tolkes som 
uttrykk for militær mobilisering i eldre jernalder. Det gjelder f.eks. områder med 
konsentrasjoner av våpengraver fra yngre romertid som på Hedemarken, Toten, 
Hadeland o.a. Dette er spesielle områder hvor det trolig har vært etablert langt 
utviklete høvdingedømmer, som trolig har hatt behov for å forsvare sine territorier i 
forhold til andre høvdingedømmer. 

Bygdeborgene i Norge ser ut til å ha vært intensivt i bruk i yngre romertid og i 
folkevandringstid (Myhre 1987). I sine studier av eldre jernalder i Telemark hevder 
Jens Storm Munch (1965) at bygdeborgene ble bygd som del av et nøye planlagt 
forsvarssystem. Alle borgene i Telemark ligger i Grenland, den delen som omfatter 
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de rikeste jordbruksbygdene. Bjørn Myhre (1987) har sett på utbredelsen av alle 
bygdeborger i fylkene fra Telemark til Sogn og Fjordane, fig.18. Det viser seg da at 
de finnes i 10 markerte konsentrasjoner langs kysten, som omgir antatte økono
miske og politiske sentra. Han mener derfor det kan være fristende å se bygdebor
gene som deler av et forsvarssystem for flere politiske enheter langs kysten, både på 
lokalt og regionalt nivå. - Her kan nevnes at bygdeborger («hill-forts») også i 
England har vært anvendt til å etablere sentra og politiske territorier (se f.eks. Grant 
1986). 

Et annet eksempel på faste fornminner som kan tolkes som uttrykk for militær 
mobilisering, er de såkalte «ringtunanleggene». Jeg skal omtale de nordnorske, som 
er de som senest har vært behandlet (Johansen og Søbstad 1978), fig.19. De dateres 
til tiden fra omkring Kr.f. til ca 900 e.Kr., med hoved-perioden liggende fra yngre 
romertid til overgangen merovingertid/-vikingtid. Tolkninger av anleggenes funk
sjon spenner fra landsby, markedsplass, tingsted og religiøse sentra, til borganlegg 
og hirdkaserner. Olav Sverre Johansen og Tom Søbstad (1978) støtter kjernen i den 
oppfatningen som Harald E. Lund (1965) tidligere hadde framsatt, nemlig at tunan
leggene har hatt tilknytning til en høvdinginstitusjon og et system av høvdingedøm
mer, et system som fortsatte fram til Rikssamlingen. Dette er stedene der de 
historisk kjente personene Hårek fra Tjøtta og Tore Hund på Bjarkøy satt. De 
mektige høvdingene var i stand til å mobilisere større hærstyrker slik at de kunne 
spille en rolle i rikspolitisk sammenheng. Dimensjonene av tunanleggene kan ha 
vært bestemt av denne mobiliseringsstyrken og altså tjent som en slags kaserner (selv 
om dette ikke behøver å være deres eneste funksjon). Johansen og Søbstad anslår at 
Steigen-anlegget kunne romme mellom 160 og 320 mann (op.cit.:52). En videre 
utfordring ligger i å gå ut fra tunanleggene og se hvilke territorier hvert av disse 
sentraene hadde kontroll med, samt endringer i denne strukturen. 

Et politisk territorielt system som vi kjenner bedre, er leidangsordningen. Her er 
det imidlertid skriftlige kilder en har å bygge på. Systemet finnes i hele Skandinavia, 
men jeg må her innskrenke beskrivelsene til Norge. Leidangen var en sjømilitær 
forsvarsordning, som omfattet en form for verneplikt, plikt til å stille skip, mannskap 
og utstyr når kongen krevde det. Ordningen går i alle fall tilbake til midten av 900-
tallet, etter Rikssamlingen, mens Edvard Bull (1912) mener at den i Vestfold ble 
utformet allerede på midten av 800-tallet, da fylket var delt mellom to konger. Det er 
en ordning som innføres ved kongelig påbud, på en tid da kongedømmet vinner 
fotfeste (Bjørkvik 1965). Utover i middelalderen gikk leidangsordningen mer og 
mer over fra å være en krigsorganisasjon til å bli en årlig skatt.- I det som antas å 
tilhøre den eldste delen av Gulatingsloven, heter det at en manngjerd, dvs. en krets 
på 3 gårder, skulle stille og ruste ut en mann tilleidangsflåten. Hele landet var igjen 
inndelt i skipreider, som omfattet flere manngjerder, men en antar at dette først 
skjedde i middelalderen. I tilfelle kan en tenke seg en løsere organisasjonsform i 
vikingtid, med manngjerder som basis. 
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Perry Rolfsen (1974) har på Jæren forsøkt å skille ut naust som var av en slik 
størrelse at de kunne være leidangsnaust. Ved å sammenholde historiske kilder og 
arkeologiske data kommer han fram til at ingen av de fire naustene som tilfredsstiller 
kravene til størrelse kan være sikre leidangsnaust. Kanskje ligger det en feilkilde i 
det at de skipreidene Rolfsen opererer med først ble etablert i middelalderen, mens 
de naustene det er snakk om er eldre? Rolfsens analyse er likevel et godt eksempel 
på hvordan en kan søke å komme fram til resultater ved å kombinere arkeologiske 
og skriftlige kilder. 

Et annet slikt eksempel, som også berører temaet territorier og militær mobilise
ring, er Ellen H. Hofseths undersøkelse av om Gulatingslovens bestemmelser om 
folkvåpen og våpenting har nedfelt seg i det arkeologiske materialet. Bestemmelsene 
gikk ut på at alle frie og myndige menn skulle møte på våpentinget og vise at de eide 
følgende våpen: øks eller sverd, spyd og skjold. Det antas at Gulatingsloven må ha 
blitt tillike etter Rikssamlingen, ca 900 e.Kr. Sammen med leidangsordningen, som 
kan være fra samme tid, ga dette kongen mulighet til hvor som helst han trengte det, 
å stille et fullt utrustet skip og menn med våpen. -I sin undersøkelse av utstyret i 
mannsgraver fra yngre jernalder i og utenfor Gulatingslagen, finner Hofseth at det 
skjedde en markert endring i våpensammensetningen fra 800- til900-tallet innenfor, 
men ikke utenfor lovens virkeområde. Det faste våpenmønsteret tas til inntekt for at 
lovbestemmelsen om folkvåpen virkelig eksisterte og ble praktisert i Gulatingslagen 
på 900-tallet (Hofseth 1981). Undersøkelsen er med andre ord med på å underbygge 
og tydeliggjøre at det eksisterte et militært lovbestemt mobiliseringssystem på 
Vestlandet fra 900-tallet. Eksempelet viser at lovområdet her kunne fungere som en 
spesiell type politisk territorium. 

Jeg har allerede nevnt Bjørn Myhres studier av bygdeborgenes utbredelse i 
forhold til antatte politiske sentra i folkevandringstiden i deler av Sør-Norge (Myhre 
1987). Han finner fram til9 slike sentra langs kysten og ett i innlandet i Agder, fig.20. 
Ved å trekke sirkler med radius 50 km omkring sentraene, vil disse sirklene stort sett 
tangere hverandre. Dette blir områder som, ved en slik mekanisk angivelse, blir på 
7.850 km2

. Disse kalles sentralområder. Langs ytterkantene av disse ligger bygde
borgene og danner et forsvarsområde (jf. fig.18). Sentraene trengte imidlertid mer 
varierte ressurser som høvdingene ønsket å konvertere i prestisjevarer innenfor sin 
redistribuerte økonomi; andre varer enn det sentralområdet alene kunne skaffe til 
veie. Disse fantes i skog- og fjellområdene innenfor. Hvert sentra hadde et slikt 
influensområde (op.cit. :Fig.13). De teoretiske territoriene for hvert sentra totalt får 
Myhre fram ved å trekke midtlinjene mellom disse til de møtes i fjellområdene i det 
midtre av Sør-Norge (Myhre 1987:Fig.7). Disse har en slående likhet med de 
nåværende fylkene våre (op.cit.:Fig.10), fig.21; spesielt er det god overensstem
melse der midtlinjene og fylkesgrensene går ut til kysten. Nå vil imidlertid ikke 
Myhre ut fra dette uten videre hevde at vår nåværende fylkesinndeling går tilbake til 
folkevandringstid. Hans hypotese er at det eksisterte en samfunnsorganisasjon før 
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Fig. 20. Sentra i folkevand
ringstid i deler av Sør- og Vest
Norge, med funn av bronse
kar, glass og gullgjenstander. 
l: alle tre gjenstands kategori
er, 2: to gjenstandskategorier, 
3: en gjenstandskategori. Hy
potetiske territorier for sentra
ene er antydet ved midtlinjer 
(4). Etter Bjørn Myhre 1987. 

Fig. 21. Fylkesgrenser og sen
tra og bygdeborger i folke
vandringstid i deler av Sør- og 
Vest-Norge. Konsentrasjoner 
av bygdeborger sammenholdt 
med områder med funn av 
bronsekar, glass og gullgjen
stander. l: alle tre gjenstands
kategorier, 2: to gjenstandska
tegorier, 3: en gjenstands
kategori, 4: fylkesgrense. Etter 
Bjørn Myhre 1987. 
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fylkesinndelingen, basert på stammeområder som kan ha vært mindre enn fylkene. 
Det kan være disse stammene Jordanes omtaler i sin Gotersaga fra 6.århundre: 
grener, egder, ryger, horder o.a. Først senere blir de egentlige fylkene etablert som 
klart definerte territoriene enheter. 

Stammeterritorier som det Myhre her har forsøkt å skille ut, må trolig tilsvare de 
territoriene som i skriftlige kilder omtales som riki (jf. Ranrike, Romerike, Ringe
rike). Riki defineres av Per Sveaas Andersen (1977:49) som «et territorium med en 
viss samfunnsordning, vanligvis et kongerike eller et område med permanent sentral 
samfunnsmyndighet». Andreas Holmsen (1964:98) mener at f.eks. Raumrike var en 
slik territoriell enhet i folkevandringstid, med høvdingemonumentet Raknehaugen 
som sentrum.- Det er mye som tyder på at det stort sett er de samme økonomiske, 
sosiale og politiske territoriene enheter det er snakk om, hva enten de kalles 
stammeområde, høvdingedømmer, småriker eller kongeriker. Det er en samfunns
organisasjon vi møter i folkevandringstid og som utvikles og endres fram mot 
Rikssamlingen og senere statsdannelse. 

Jeg har allerede vært inne på enheten fylke. Det er i sin forhistoriske opprinnelse 
en rettslig-administrativ inndelingsform for Vestlandet og Trøndelag, et tingområde 
(fylkesting). En antar at fylket er eldst i Trøndelag, fra ca 300-600 e.Kr., da det her 
eksisterte 8 fylker i et større lovsamband (allting) (Bauge 1960). En teori går ut på at 
det opprinnelig var bare to storfylker, Ut- og Inn-Trøndelag, som igjen hver var 
inndelt i 4 såkalte fjerdinger (Indrebø 1931). De tre kjernefylkene i Gulatingslagen, 
Hordafylki, Sygnafylki og Firdafylki, regnes også å være fra forhistorisk tid. Innen 
utgangen av vikingtid kom også Rygjafylki, Egdefylki og Sunnmærafylki med. Ifølge 
Sølvi Bauge (op.cit.) er det «intet i veien for å anta at fylke er kommet som en nyere 
organisasjonsform, som er blitt lagt oppå eldre organisasjonsenheter». Hvis dette er 
riktig, er det fristende likevel å se nærmere på de enhetene som Bjørn Myhre kom 
fram til og de senere rettslig-administrative fylkene. Avstanden i tid mellom folke
vandringstidens stammeterritorier eller høvdingedømmer og de eldste historisk 
kjente fylkene blir da så kort at det er rimelig å anta at det kan være kontinuitet og i 
stor grad også kongruens mellom disse territoriene. 

Konklusjon 

Det finnes en rekke andre typer territorier enn dem jeg har omtalt her, ikke minst 
slike som er kjent gjennom skriftlige kilder. Det vil imidlertid sprenge rammen for 
dette arbeidet å gå inn på alle disse. Jeg har antydet hvordan det er mulig å arbeide 
retrospektivt med studier av gårdsterritorier. Jeg har også forsøkt å vise hvordan 
sognene kan brukes retrospektivt til å komme på sporet av eldre bygder. Bak
grunnen for dette er at territorier ofte er svært stabile, selv om de endrer karakter 
eller funksjon. Dette retrospektive aspektet er en av de tingene jeg har villet vise 
her. Et annet aspekt har vært å vise betydningen av å avgrense og kvantifisere 
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størrelsen av ulike typer territorier, og dermed forsøke å finne fram til hvilke 
økonomiske, sosiale og politiske strukturer de ulike territorienivåene kan knyttes 
sammen med. 

Territorier er uttrykk for manifestering av ulike interesser knyttet til et geografisk 
område. Ved å forsøke og etablere territorier og studere disse i forhold til andre 
typer arkeologiske data, kan en komme på sporet av forhistoriske strukturer på ulike 
nivåer og endringer i disse over tid. Jeg har antydet noen veier å gå for å etablere 
territorier. Fortsatt ligger det imidlertid store oppgaver og venter innenfor dette 
forskningsfeltet. 

Summary 

Territories and economical, social and political structures in Prehistory 
The concept of territory is discussed, as well as different methods employed in their 
study. A territory is de fin ed as that sphere of interest which a certain gro up of people 
manifest in a geographical area. Theoretical geometric models for the establishing of 
territories, as well as different types of artefacts and ancient monuments constituting 
centers and borders of territories, are mentioned. 

The smallest territorial unit dealt with is the 'si te exploitation territory', based on 
the settlement site and the farm. Theoretical territories of circular shape with radius 
10 km associated with hunting societies decrease to areas with a radius of 3 km 
during the Neolithic. The latter territories are compared with the so-called 'primary 
farm', defined by natura! borders such as lakes, rivers etc. The changes of the farm 
territory are then studied in different parts of Scandinavia from the Bronze Age to 
the Middle Ages, showing that the territories gradually decrease (Table I and Fig. 
11), with boundaries being drawn more independantly of the natura! borders. 

Larger territorial units include the rural unit ('bygd') and the parish ('sogn'). One 
rural unit comprises 1-3 primary farms. To this type of unit belonged a centrally 
situated 'thing' and a cult place. Studies in different parts of Scandinavia show that 
there probably was a close correlation between rural units and parishes, and that 
pagen centers and territories were taken over as Christian administrative territories, 
with the church built ne ar to the old center. 

There also seems to be a close correlation between military mobilization and the 
establishing of political territories. The 'herred' may have been such a territory, 
comprising a chiefdom with a small army. Hill-forts and court sites are examples of 
ancient monuments demarking political territories. Examples of other types of 
political territories are mentioned. A study of political centers of the Migration 
period in South Norway has been based on the distribution of hill-forts and luxury 
goods in grave finds. Central areas along the coast within a circle with a radius of 50 
kms touch upon each other. To those are as belong inland are as of exploitation in the 
mountain and forest districts. By drawing the mean-lines from the central areas to 
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the inland regions, one arrives at territories later known as counties ('fylker'). It is 
also possible to distinguish tribal territories corresponding to those mentioned by 
Jord anes in the 6th century, as well as political territories described in the oldest 
Norse sagas of the Viking Period. 
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Einar Østmo 

Hvor mange perioder bør vi regne med i 
Østlandets yngre steinalder? 
Et bidrag til kronologidebatten 

«Thi alt det som er fra den ældste Hedenold, svæver for os som i en tyk Taage, i et 
umaaleligt Tidsrum. Vi veed, at det er ældre end Kristendommen, men om det er 
nogle faa Aar eller nogle hundrede Aar- ja, maaske over tusinde Aar-ældre, det er 
moxen lutter Gisninger. » Det var ikke greit å være arkeolog for grunnleggeren av 
Nationalmuseet, Rasmus Nyerup, for 170 år siden (her sitert etter Gjessing 1946:6). 
Med tidens, C.J. Thomsens og hans tallrike etterfølgeres hjelp skulle stillingen 
allikevel bli bedre. De forhistoriske tiders kronologi er utredet i stor detalj, og det er 
uten tvil riktig at den arkeologiske kronologien som i generasjonenes løp er bygget 
opp på grunnlag av studiet av det arkeologiske gjenstandsmaterialet, funnkombina
sjonene og stratigrafiske iakttagelser, har beholdt sin store verdi også etter at C 14-
datering og andre naturvitenskapelige dateringsmetoder er blitt utviklet og tatt i 
bruk. Men hvor god kronologi trenger vi egentlig? Hvor fin kronologi har det 
kulturhistorisk interesse å bestrebe seg på å utarbeide; hvor grove kronologiske 
enheter kan man nøye seg med og allikevel komme til interessante resultater? 

Slike spørsmål lar seg neppe besvare på et generelt grunnlag. Professor Nyerups 
utgangspunkt tillot ikke særlig mer nyanserte slutninger om oldtidens mennesker 
enn at de var hedninger; på den annen side kan man tenke seg en ideell situasjon der 
kulturhistoriens forskjellige kapitler kunne skrives på grunnlag av vel undersøkte, 
innholdsrike og nøyaktig daterte funn av alle slag- boplasser med tydelig, detaljert 
og interessant stratigrafi; innholdsrike og veldokumenterte gravfunn; hustufter og så 
videre. I en slik ideell verden ville det aldri være aktuelt å henvise avgjørelsen av et 
vanskelig spørsmål til mulige fremtidige funn; alt man trengte, ville finnes i magasin 
og arkiv. Et lett trykk på PC-tastaturet, og vips hadde man alle nødvendige data på 
skjermen, inklusive presise dateringer. Man fikk jo da regne med at teori- og 
metodeapparatet holdt det samme høye nivå. 

Slik vil det nok aldri bli- om så bare fordi fortidens og våre egne utilstrekkelige 
arkeologiske utgravninger ikke kan gjøres om igjen. Virkeligheten og de reelle 
mulighetene ligger og vil alltid ligge mellom disse to ytterpunktene. Dessuten vil jo 
behovet for presisjon og detaljrikdom i kronologi og andre grunnleggende data, 
iakttagelser og tolkninger av dem bero på hva de skal brukes til. En studie av 
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påvirkningene mellom ulike gullsmedverksteder i folkevandringstiden kan nok 
kreve at det arkeologiske materialets kronologiske muligheter utnyttes for alt hva de 
er verdt; når emnet er hovedtrekkene i oppbyggingen av jordbruksbygdene på 
Østlandet i steinalderen, skulle man kanskje tro at det kunne greie seg med en enkel 
kronologi og ganske grove enheter. Langt på vei er det selvsagt riktig også; ikke 
minst fordi enhver slik skildring må bygge på en eller annen form for statistisk bruk 
av det eksisterende materiale av løsfunne storredskaper, eventuelt supplert med 
tilfeldig fremkomne depot-, grav- og boplassfunn, som regel med ytterst utilfredsstil
lende funnopplysninger. Under slike forhold vil man måtte avstå fra å beskjeftige 
seg med finkronologi. Selv om enkelte av funnene i og for seg kunne dateres nokså 
nøyaktig, må man slå dem sammen til større grupper for å få et datagrunnlag som gir 
grunnlag for behandling med enkle statistiske metoder. Selv i et fylke med såpass 
rikholdige funn fra yngre steinalder som Østfold, var det i praksis nødvendig å 
begrense de kronologiske ambisjonene til fire hoved perioder eller faser, med et noe 
forsiktigere uttrykk, i arbeidet med å utrede hovedlinjene i jordbrukskulturens 
historie i steinalderen (Østmo 1988). I et annet nytt arbeid har Anders Hagen 
skildret utviklingen av steinalderens jordbruk på Østlandet på grunnlag av en 
kronologi som bygger på en inndeling av yngre steinalder i tre perioder (Hagen 
1987). Ved å sammenligne enkelte av de synspunkter som kommer til uttrykk i disse 
to undersøkelsene, kan vi få et inntrykk av noen av de virkninger valget av kronolo
gisk system kan få på de kulturhistoriske resultatene. 

De fire fasene som ble brukt i Østfoldundersøkelsen, var disse: 
Fase l, som eventuelt kan kalles «Den tynnakkede øks' tid» med et uttrykk som er 

lånt fra Therkel Mathiassen (1948). Fordi funnmaterialet fra Østfold med visse 
unntak er av typer som gjenfinnes nærmest identisk i Syd-Skandinavia, er det 
praktisk å bruke den forholdsvis detaljerte sydskandinaviske kronologien som refe
ranseramme. «Fase l» omfatter derfor tidligneolittisk tid (TN), og de to første 
underperiodene i mellomneolittisk tid (MN I-Il). Det er som sagt funnmaterialet fra 
Østfold som gjør at dette kan oppfattes som en praktisk enhet å operere med; i 
denne tiden var det at de tynnakkede øksene av flint og bergart var i bruk (Nielsen 
1978). Til samme tid kan også traktbegerkulturens stridsøkser dateres, nemlig 
mangekantøksene (Glob 1952) og de eldste av de dobbelteggede stridsøksene 
(Ebbesen 1975). Å dømme etter danske C 14-dateringer, varte denne fasen fra ca. 
5010 til ca. 4340 B.P. (C 14-år). 

Fase 2, analogt med den første fasen kalt «Den tykknakkede øks' tid», omfatter 
traktbegerkulturens materiale og eventuelle samtidige funn fra periodene MN Ill
V. Denne fasen varte ifølge danske C 14-dateringer fra ca. 4340 til ca. 3980 B.P. 

Fase 3 kaltes «Stridsøkskulturens tid», og omfatter alt materiale fra svensk-norsk 
stridsøkskultur, dansk enkeltgravskultur og andre, samtidige funn. Tilgjengelige C 
14-dateringer tydet på at denne fasen varte fra ca. 4170 til ca. 3890 B.P. Disse 
periodegrensene er forresten stort sett blitt bekreftet av nyere dateringer; Tauber 
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angir enkeltgravskulturens varighet til tiden mellom 2250-2200 og 1900 C 14-år f.Kr. 
(Tauber 1986:204). At mellomneolittisk traktbegerkultur og stridsøkskulturene bør 
oppfattes som tilhørende to forskjellige tidsavsnitt, ble hevdet allerede av Malmer 
(1962:677ff. og fl.st.; sml. Malmer 1986: 19ff. ). Virkelig vind i seilene fikk dette 
synspunktet først da systematisk gjennomførte C 14-dateringer av relevant materi
ale i danske funn begynte å tyde på at noe slikt var tilfelle i slutten av 1960-årene 
(Tau ber 1971), og bekreftelsen kom i 1977 med Hans Rostholms påvisning av at funn 
fra undergravstid i jysk enkeltgravskultur kunne være, og faktisk var, stratigrafisk 
yngre enn boplassfunn fra traktbegerkulturens periode MN V (Rostholm 1977). 
Den tilsynelatende overlapping som er til stede mellom de yngste C 14-dateringene 
fra traktbegerkulturen og de eldste fra enkeltgravs- og stridsøkskulturene, kan for 
en del skyldes at dateringene gjelder materiale fra forskjellige steder, men er ellers 
ikke større enn at de langt på vei kan forklares som statistisk variasjon (sml. Tauber 
1986: 201ff.). 

Hvilken overføringsverdi dette har på norske forhold, fremgår forsåvidt ikke 
umiddelbart av de danske undersøkelsene. De sydøstnorske funnene av tidens økser 
og andre storredskaper viser imidlertid at kontakten med Syd-Skandinavia var nær; 
det er som sagt stort sett de samme typer som går igjen i de to områdene. Og når vi en 
gang i blant har mulighet for å datere norske funn fra traktbegerkulturen mer 
nøyaktig, stemmer resultatene i ett og alt overens med de dateringer som er oppnådd 
på samme slags materiale i Syd-Skandinavia; slik er det således med de C 14-daterte 
norske megalittgravene (Østmo 1983:25f.; 1985:75f.). Disse tilhører riktignok fase 
l; fra fase 2 har vi ennå ingen lignende funn. Under alle omstendigheter kan ikke 
begynnelsen av stridsøkskulturen i Norge gis noen tidligere datering enn i Syd
Skandinavia, så yngre enn mellomneolittisk traktbegerkultur må den allikevel bli. 
MN Ill-V og Stridsøkskulturens tid må i hovedsak oppfattes som to adskilte perioder 
også i Syd-Norge. 

Fase 4. Denne fasen ( «flintdolkenes tid») omfatter den tid da det ble fremstilt 
flintdolker, andre storredskaper (til forskjell fra pilespisser) i flatehugningsteknikk 
samt enkle skafthulløkser. Den omfatter derfor mer enn senneolittisk tid eller 
«dolktid» i tradisjonell språkbruk; forskjellige gravfunn tyder på at bronsealderens 
to første perioder også hører til denne fasen, som etter danske C 14-dateringer å 
dømme varte fra ca. 3980 B .P. til ca. 3070 B .P. 

Et viktig siktemål med Østfoldundersøkelsen var å se hvilket inntrykk funnene fra 
disse fire fasene ga av hvilke næringsveier, det vil stort sett si primærnæringer eller 
rett og slett matproduksjon, som hadde vært av betydning, det vil si av tilstrekkelig 
betydning til å påvirke lokaliseringen av bosetningen merkbart. Vi kan ikke gå 
gjennom hele denne argumentasjonen i detalj her, men et par av de viktigste 
forholdene må vi nevne, for å få en målestokk for virkningene av valget av kronolo
gisk ramme. 

Ett slikt viktig forhold er utbredelsen av funnsteder for storredskaper av stein, 
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mest økser, og stort sett saker som er funnet tilfeldig. Disse sakene kan for de flestes 
vedkommende dateres ganske greit innenfor en av de fire omtalte fasene, det er 
mange av dem (over 1400), og fordi de er funnet tilfeldig, er det ingen virkelig store 
skjevheter til stede i funnbildet. Det viste seg da at utbredelsen av funn fra fase l i 
avgjørende grad stemte overens med forekomster av sand jord i Østfold. Sand jord er 
det all grunn til å tro var det jordsmonn som først og fremst ble utnyttet av de eldste 
jorddyrkerne i steinalderen. Men en positiv sammenheng med datidens kystlinje var 
det også mulig å peke på, muligens et uttrykk for at fangstmulighetene i ytre 
Oslofjord også ble utnyttet. Utbredelsen av funnsteder for funn fra fase 2 kunne 
derimot ikke vises å ha noen slik positiv overensstemmelse med de mest sannsynlige 
åkerbruksressursene, altså sandjorden, mens tilknytningen til kystlinjen var omlag 
like sterk som for funnene fra fase l. Dette kunne tyde på at jordbruket i fase 2 ikke 
hadde vært betydningsfullt nok til å påvirke bosetningen merkbart. Funnene fra fase 
3 hadde igjen en sterk tilknytning til sand jorden- og til kystlinjen- og enda sterkere 
viste det seg at overensstemmelsen var mellom funnstedene fra fase 4 og disse to 
viktige bestanddelene av steinalderlandskapet i Østfold. 

Det bør vel også nevnes her at utbredelsen av funnstedene dessuten ble vurdert i 
forhold til innlandets mange ferskvannspeil- sjøer og vann, og Glomma- i et forsøk 
på å se om fangstvirksomhet i innlandet skulle ha hatt noen innvirkning på funnbil
det. Ikke for noen av de fire fasene ble det funnet tegn på noen positiv sammenheng 
her. 

Resultatene av denne undersøkelsen så i noen grad ut til å bekrefte det Erik 
Hinsch i sin tid kom til på et annet grunnlag; nemlig at jordbruket ved Oslofjorden 
ikke syntes å ha vært opprettholdt etter begynnelsen av mellomneolittisk tid (Hinsch 
1955:65ff.). Det var imidlertid ønskelig å forsøke å se om ikke saken også lot seg 
studere fra andre sider. 

Det viktigste bidraget kom nok i så måte fra undersøkelsen av boplassfunnene fra 
Østfolds yngre steinalder. Også i dette tilfellet dreide det seg mest om funn som var 
kommet frem mer eller mindre tilfeldig, og iallfall som regel ikke som resultat av 
systematiske, fagmessige undersøkelser. De fleste av de funn vi har, er samlet opp, 
til dels gjennom flere år; utgravninger har det vært færre av. Både dateringen av 
disse boplassfunnene og bestemmelsen av hva slags funksjoner inventaret fra dem 
nærmest pekte i retning av, måtte gjøres på et grunnlag som kan forekomme spinkelt 
(for en detaljert redegjørelse, se Østmo 1988:128ff.). I alle fall omfattet materialet 
boplassfunn der alle fire faser var representert, og bare få av boplassene syntes å 
måtte dateres til mer enn en eller i noen tilfeller to faser. 

Inventaret i boplassfunnene kunne i noen grad tyde på at noen av boplassene 
hadde vært fangstboplasser (funn med pilespisser, skrapere o.l.), mens andre ikke 
hadde vært det. En undersøkelse av det miljø de enkelte boplasser lå i, ga ellers et 
visst grunnlag for å fordele dem på flere typer av boplasser. I denne undersøkelsen 
var det igjen sandjorden som ble oppfattet som en åkerbruksressurs og datidens 
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kystlinje som en fangstressurs. Tre typer av boplasser ble identifisert. Den ene 
(«type l») kan oppfattes som en boplass der adgangen til sandjord har vært avgjø
rende, men hvor det også har vært av betydning å ha adgang til kysten med dens 
fangstmuligheter. Dette har sannsynligvis vært jordbruks boplasser eller boplasser 
hvor jordbruk ble drevet i kombinasjon med 'fangst. Eksempler på slike boplasser 
finnes det flere steder i Østfold, men de fleste av dem har tilknytning til det store 
Raet eller til det eldre morenetrinnet som av og til omtales som «det ytre raet». 
Boplasser av «type 2» har ingen påviselig tilknytning til sandjorden; de ligger i 
kystmiljø og har sikkert vært fangst boplasser, hva inventaret på dem forøvrig også 
tyder på. Slike boplasser kjenner vi f.eks. fra Erling Johansens undersøkelser på 
Kråkerøy, men også fra andre steder i fylket. Endelig har vi boplasser av «type 3», 
som er boplasser med et fangstpreget inventar, men uten noen særlig påfallende 
beliggenhet i steinalderens skjærgård, og uten spesiell tilknytning til større fore
komster av sand jord. Til gjengjeld ligger de nær utløpet av elver, og det kan være 
grunn til å anta at de har fått sin beliggenhet bestemt først og fremst av hensynet til 
fisket, rimeligvis laksefisket, i elveosene. 

Dateringsforholdene for disse boplasstypenes forekomst i Østfold viste seg å 
danne et ganske interessant mønster, sett på bakgrunn av de resultater undersøkel
sen av storredskapsfunnenes utbredelse ga. Boplasser av type l, jordbruksboplas
sene, kunne nemlig påvises både fra fase l, 3 og 4, men ikke fra fase 2. Derimot var 
kystfangstboplasser av type 2 representert i alle fasene, og særlig nettopp fra fase 2. 
De mer spesialiserte fangstboplassene av type 3 kunne dateres til fasene l og 2, og 
kanskje fase 3. Også denne undersøkelsen ga altså som resultat at jordbruket ikke så 
ut til å ha spilt noen rolle i fase 2, perioden MN III-V. Det er grunn til å understreke 
at dette er et resultat som må kunne betraktes som helt uavhengig av det resultatet 
undersøkelsen av storredskapsfunnene førte til. Resultatet lot seg også underbygge 
og utfylle med andre iakttagelser, men de forholdene som er nevnt, får være nok 
her som en karakteristikk av noen av de viktigste resultatene av undersøkelsen av 
steinalderens jordbrukskultur i Østfold. 

Anders Hagen skildrer, som nevnt, utviklingen av steinalderens jordbrukskultur i 
tre faser eller perioder. Hans periode I er stort sett den samme som fase I i Østfold, 
mens Hagens periode Ill tilsvarer fase 4 i Østfold. Periode Il hos Hagen omfatter 
tidsrommet 4400-3900 C 14-år før nåtid (Hagen 1987:38f.). Den omfatter derfor 
både fase 2 og fase 3 slik de ble definert for Østfolds vedkommende. Funn fra 
mellomneolittisk traktbegerkultur (MN III-V) og funn fra stridsøkskulturen slås 
altså sammen og behandles under ett. I dette følger Hagen hva Erling Johansen har 
gjort før i sine undersøkelser av steinalderens kulturhistorie i enkelte av bygdene i 
ytre Østfold; undersøkelser som refereres av Hagen og spiller en stor rolle i hans 
fremstilling (jfr. Johansen 1957; 1986). 

Hagens fremstilling har siktemål som på flere områder peker ut over rammene for 
hva som kan sammenlignes med det som ble gjort i Østfold, blant annet når det 
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gjelder hans karakteristikk av steinalderens driftsformer i jordbruket. På ett nokså 
viktig punkt er det allikevel mulig å foreta en viss sammenligning av resultatene. Om 
sin periode Il sier Hagen at «l løpet av omlag 500 år 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 til 
Nordland og Troms. Istedet for en antatt såkalt «avneolittisering» i denne perioden 
kan det tvert om ha foregått både en konsolidering og en klar ekspansjon når vi ser 
landet under ett.» (Hagen 1987:39; henvisninger er utelatt). 

Til dette er det for det første å si at en svekkelse for jordbruket jo bare kunne 
inntreffe der det fantes på forhånd i fase l eller periode I, det vil si ved Oslofjorden 
og kanskje i Rogaland. Å snakke om noen slik svekkelse «når vi ser landet under ett» 
har ingen mening. Men, som undersøkelsen av steinalderjordbruket i Østfold viste, 
og som Hinsch også var oppmerksom på, så kan man overhodet ikke få øye på noen 
forskjell mellom hva som skjedde i fase 2 og fase 3 dersom man ikke studerer dem 
hver for seg. Når Hagen ikke finner spor etter noen «avneolittisering» (Hinsch's 
uttrykk, opprinnelig), er det fordi han bruker et dateringsskjema som rett og slett 
ikke gjør det mulig- de få funnene fra fase 2 «drukner» fullstendig i de mange fra 
fase 3. Det er ingen tvil om at jordbruket på stridsøkskulturens tid ble spredt vidt 
omkring i Syd-Norge og langs kysten til et godt stykke opp i Nordland, slik Hagen 
også sier, men det er en helt annen historie - grunnlaget for å snakke om en slik 
ekspansjon, er helt og holdent å finne i funn som kan dateres til stridsøkskulturens 
tid. 

Man kan jo heller ikke egentlig si at det er snakk om noen virkelig «finkronologi» i 
dette tilfellet; fase 2 må ha vært en periode på omkring 300-350 år, mens fase 3 kan ha 
vart i omkring 200 år. Da var det at den sterke ekspansjon fant sted som førte 
jordbruket så vidt omkring også i Norge; det er egnet til å sette denne ekspansjonen i 
kraftig relieff at den skjedde så raskt. Vi må tro at det var sterke krefter i virksomhet. 
Dette kan blant annet ha vært jordbruksteknologiske forhold, slik Hagen er inne på 
ellers i sin artikkel- spilte kanskje innføringen av ard en rolle allerede så tidlig? 

Hva det så var som skjedde i fase 2 i de områdene der det tidligere hadde vært 
drevet et jordbruk som var sterkt nok til å prege bosetningsmønsteret, er jo et ytterst 
interessant spørsmål. For Hinsch var det her «grop keramisk kultur» kom inn i bildet 
-og som vi så, var en oppgang i kystfangstens betydning karakteristisk for fase 2 i 
Østfold. «Gropkeramisk kultur» er et begrep som ikke er blitt mye klarere siden 
Hinsch's tid, men rikholdige fangstboplasser som dem vi har fra Auve (Østmo 1984) 
og andre steder (se oversikten hos Skjølsvold 1977:226ff.) kan representere noe av 
svaret. 

Hva som var årsaken til at det eldste jordbruket ble så sterkt svekket eller rett og 
slett forsvant, vet vi vel ennå ikke så mye om. En mulighet kan være at dette 
jordbruket var nokså ekstensivt, en form for overflatedyrking som stadig medførte 
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at nye områder måtte tas i bruk. Det jordsmonnet som ble ansett av de eldste 
jorddyrkerne som egnet til å dyrke på, kan på denne måten nokså snart ha blitt 
utnyttet opp i mot sine grenser, særlig hvis det samtidig foregikk en befolkningsvekst. 
Tørke, som de foretrukne sandjordområdene må ha vært svært utsatt for, kan ha 
vært en faktor som ytterligere bidro til å begrense mulighetene for det eldste 
jordbruket. Helt andre forhold kan også ha vært av betydning; det er ingen mangel 
på emner å trenge dypere ned i på dette forskningsfeltet. 

Konsekvensene av å bruke for grov kronologi ble nokså store i dette tilfellet, som 
vi så. Materialet fra fase 2 i Syd-Norge er ikke stort- fra Østfold har vi bare 19 funn
men kan ikke overses uten uheldige følger for mulighetene til å splitte de «Taager» 
disse fjerne tiders kulturhistorie stadig er mer eller mindre hyllet i. 

Summa ry 

How many periods do we have to count with in the Neolithic of Eastern Norway? 

The author discusses some consequences of adopting too little detailed chronologies 
on basis of a comparison between studies of the southeast Norwegian Neolithic 
published by Anders Hagen (1987) and the present author (Østmo 1988). The most 
recent study concerns Østfold only, and a four p hase chronology is applied for the 
duration of the Neolithic. Hagen's study concerns the whole of southeast Norway. 
He uses a chronology of three periods for the Neolithic in this area. The difference 
between these two chronologies is mainly that Hagen's second period comprises 
both the second and third of the phases in the Østfold study, representing the TRB 
MN III-V finds and the STR/EGR ones, respectively. When these two phases were 
viewed separately in Østfold, it was discovered that the finds from TRB MN Ill-V 
did not display any significant connection with resources suitable for agriculture, as 
did the fin ds from the whole of the rest of the Neolithic in this area. This observation 
concerned the stray finds of large artefacts as well as the finds from habitation sites. 
It is concluded that a recession in agricultural activities probably took place during 
the second phase. Not recognizing the chronological difference between late TRB 
finds and STR/EGR finds, Hagen could see no traces of such a recession (which had 
previously be en proposed by Hinsch (1955)), and so claimed that a continuous 
growth in Neolithic farming had taken place in south Norway. It is maintained in the 
present article that the recession of phase 2 was indeed followed by an agricultural 
expansion, which must have been quite rapid when one considers the short duration 
of phase 3- the STR/EGR period. Improvements in agricultural technology may 
have been important to this expansion. The recession during the previous phase 2 
may have been due to over-exploitation of the limited resources available to the 
earliest farmers, when their farming was of an extensive nature. 
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Roger Jørgensen 

Spannforma leirkar. Opphavs
problemene sett fra en 
N ordskandinavisk synsvinkel 

I de klassiske arbeidene som omhandler norsk jernalderkeramikk blir de spann
forma leirkar oppfattet som et særnorsk fenomen uten eldre, norske forutsetninger 
(Shetelig 1905:46, Bøe 1931:165). Etter å ha arbeidet en tid med den eldre, nord
norske asbestkeramikken (Jørgensen og Olsen 1988, u.å.) synes jeg det kan være 
interessant og nyttig å relatere noen sentrale poeng i debatten omkring oppkomsten 
av de spannforma leirkar, til vår kunnskap om eldre keramikk. 

Eldre keramiske tradisjoner 

De eldste keramikkfunn i Nord-Norge går tilbake til overgangen mellom eldre og 
yngre steinalder. Dette er funn fra Varanger hvor man finner de nord-vestligste 
utløpere av det kamkeramiske kompleks (Simonsen 1961:482, 484, 1975:218, 222; 
Helskog 1980:53-54). Vestgrensa for kamkeramikk går mellom Varangerbotn og 
Bottniske Viken og samfunnene lengre vest er a-keramiske heilt fram mot sein
neolittisk tid. Fra omkring 2100 f.Kr. avløses kamkeramikken av asbestkeramikk 
(Jørgensen og Olsen 1988:29, u.å. :62). Dette er en samlebenevnelse for en keramisk 
tradisjon som fantes utbredt over heile det nordre Fennoskandia, Øst-Karelen og 
Kola, hovedsakelig i de siste to årtusen f.Kr. (Meinander 1969:60, Carpelan 
1979:16-17, Jørgensen og Olsen 1988:6, u.å.:3-4). I Norge har denne keramikken 
vært omtalt som «Kjelmøy-keramikk» (Gjessing 1935, 1941) og «Risvik-/Helge
landskeramikk» (Gjessing 1941, 1942, 1943, Munch 1962), i Sverige for «NorrHindsk 
asbestkeramik» (Linder 1966) og i Finland for «Sadiisniemi 2 keramik» (Carpelan 
1979). Asbestkeramikk opptrer geografisk og kronologisk i ulike varianter (Jørgen
sen og Olsen u.å.: 47-56). Den eldste asbestkeramikken, L-gruppen (Rankama 
1986:27-30), opptrer i Norge bare i Finnmark (Jørgensen og Olsen u.å.: 51 fig. 
15,62) mens yngre as bestkeramiske grupper finnes utbredt over heile Nord-Norge til 
Sogn i sør fra omkring 1800 f.Kr. (Ågotnes 1976:fig. 27, 1986; Bakka 1976: plansje 
10, Jørgensen og Olsen u.å. :63). Keramikken ser ut til å forsvinne i ytre strøk av 
Nordland og Troms fra midten av siste årtusen f.Kr. og noe seinere, omkring 100 
e.Kr. i indre strøk og i Finnmark (ibid. 61). Denne seinest forekommende asbest-
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keramiske gruppering, Kjelmøy-keramikken, har bortsett fra noen strøfunn i ytre 
strøk av Nordland og Troms, sin hovedutbredelse i indre strøk og i Finnmark og er 
identisk med den finske «Saraisniemi 2» og den nordsvenske «norrlandske» asbest
keramikken. Når denne keramikken forsvinner går store deler av det nordlige og 
indre Fennoskandia inn i en a-keramisk periode på 1000 til 1500 år. I kystsamfun
nene i Nordland og Troms erstattes imidlertid asbestkeramikken av annen keramikk 
uten asbestmagring. Asbestbruken forsvinner med asbestkeramikken og dukker 
først opp igjen med de spannforma leirkar. Fra midten av 300-tallet e.Kr. tas denne 
keramikken i bruk langs norskekysten fra Vest-Agder til Troms og utgjør en mar
kant del av det arkeologiske materialet fra folkevandringstiden (Bøe 1931:165, 
Magnus 1980:14). 

De eldste innslag av keramikk i Sør-Norge går tilbake til overgangen mellom 
tidlig- og mellom-neolittisk tid (Østmo 1983:26). Disse hører heime i traktbeger-, 
gropkeramisk- og båtøks-kontekst og er til dels svært forskjellig fra den samtidige, 
nordnorske keramikk. Fra disse tidligste keramikkformer fram til romertid opptrer 
et bredt spekter av keramiske tradisjoner (Hinsch 1955:71, 93, 1956:90-133, Østmo 
1983:20-23), alle svært forskjellige fra den spannforma. Selv om det blant eldre 
keramikk finnes enkeltstående eks. både på tilnærmet «spannform» (Skjølsvold 
1977:74) og asbestmagring (Bøe 1931:165), er det ingen tradisjoner i det eldre 
sørnorske keramiske materialet som leder frem til den spannforma keramikken. 
Midten av 300-tallet oppfattes derfor langt på vei som et «terminus ante quem» for 
denne type keramikk. 

Historikk 

Allerede omkring 1860 omtales kar med «potteform» som en særegen type (Nicolay
sen 1860:34). Etter å ha gått under benevnelsen «urtepotteformet lerurne» (Rygh 
1885:19) ga Shetelig (1905) keramikken det nåværende navn i den første, samlede 
fremstilling av spannforma keramikk. Karenes karakteristiske form avviker så mar
kant fra den eldre, kjente keramikk at deres «forbilder» og opphav lenge har vært et 
sentralt debatt tema. Manglende likhet med eldre keramikk ledet Shetelig (1905:46) 
til slutningen at de spannforma leirkar var en nydannelse «---opstaat uden nogen 
forbindelse med andre, da gjængse former». Jernbåndet som en del av de spann
forma leirkar har parallelt under randen, førte til sammenligning med laggede trekar 
som et mulig forbilde (Shetelig 1905:46, 49). Ensartethet i form og ornamentikk 
fremheves som et særpreg for denne keramikken, noe som Shetelig (1905:91) mener 
taler for en sentralisert produksjon. 

Flere forskere har fremhevet mangelen på eldre tradisjoner og forbilder som den 
spannforma keramikken kan ha utviklet seg fra. Fordi det tidligere ikke var gjort 
funn av eldre typer keramikk eller metallkar lik den spannforma, finner Bøe 
(1931: 169) Sheteligs (op.cit.) forslag tiltalende om at tre bøtter har stått modell for 
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den spannforma keramikken. Den blir dermed oppfattet som en innovasjon «ut
eksperimentert i et fjerde århundres potterisentrum hvor man hadde den nødven
dige skole og tekniske innsikt» (ibid. 166). At dette sentrum for keramikkproduk
sjon var Rogaland sannsynliggjøres gjennom den høge funnfrekvens av gamle 
kartyper i dette området (Bøe 1931:170). 

På Kjelmøy i Sør-Varanger blei tidlig i dette århundre av dekt boplasser meget rike 
på keramikk som morfologisk er svært lik de spannforma leirkar (jmf. oversikt i 
Olsen 1984:9-10, 14). I behandlinga av disse funnene daterte Gjessing (1927:7-13) 
dem først til sein folkevandringstid. Grunnlaget for denne kronologiske plassering 
var de store mengder asbest, talk og skjellmagret keramikk med tilnærmet spann
form som Gjessing forvekslet med den «egentlige» spannforma keramikken. I et 
seinere arbeide gikk Gjessing (1935:23) imidlertid bort fra denne sammenkobling 
mellom Kjelmøy-keramikk og spannforma leirkar og han vektla heller likheten med 
russisk og sibirsk keramikk fra yngre steinalder og tidlig metalltid. I seinere arbeider 
forfølges denne hypotese og han (Gjessing 1941, 1942, 1943, 1945) fremkaster 
hypotesen om at den spannforma keramikken er etterligninger av asbestkeramiske 
kar. 

Asbestkeramikken- modell for de spann forma leirkar? 

Uttalelsen om de spannforma leirkars «forutsetningsløse» inntreden i det fjerde 
århundrets siste halvdel (Bøe 1931:165) kan bare forståes riktig dersom man leter 
etter forbilder i Sør-Norge, Sør-Sverige, Danmark eller på Kontinentet. Vendes 
blikket mot nord finnes et helt keramisk kompleks som typologisk tildels står svært 
nær den spannforma keramikken. 

P. g. a. denne sørskandinaviske orientering fremstod de spannforma leirkar som en 
nyskapning i det norske arkeologiske materialet. Et heilt sett av karakteristika ved 
denne keramikken skilte den fra annen, samtidig keramikk og den fremstod derfor 
som en distinkt, egenartet gruppe. Typisk for keramikken var: 

«--- for det første formen som er helt ubeslektet med annen, samtidig keramikk 
hjemme og ute. Det gjelder dekorasjonen som beveger seg i kamstrøkne eller 
stemplede mønstre, mens frihånds ornering er praktisk talt enerådende på andre 
lerkar i denne tiden. Endelig er godset distinkt forskjellig fra det som brukes, 
fattig på le re og overmåte sterkt tilsatt med talkholdige bergarter, knust kleber, 
fliset eller finrevet asbest o.L» (Bøe 1931:165) 

I den eldre, nordlige «asbestkeramikken» finner man alle de trekk som Bøe etterly
ser. Det gjelder karformene, magringsmidlene og tildels ornamentikken (Jørgensen 
og Olsen u.å. :65). De spannforma leirkar har dessuten vært forma på blokk (Bøe 
1931:171, Fett 1954:35, Kleppe og Simonsen 1983) noe som utvilsomt også har vært 
tilfellet for store deler av asbestkeramikken. På flere kar fra Kjelmøy kan fremdeles 
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sees innvendige avtrykk i bunnen etter årringene i stokken som karene blei forma 
over. Når Bøe (1931) ikke så relevansen i å lete etter modeller for de spannforma 
leirkar nordpå, skyldes det delvis at Kjelmøy-keramikken tidligere var blitt forveks
let med den spannforma og at boplassene Mestersanden og Makkholla på Kjelmøy 
derfor var datert til sein folkevandringstid (Gjessing 1927:7-13). Denne feilaktige 
datering av Kjelmøy-funnene kan imidlertid ikke alene forklare den manglende 
oversikt over arkeologisk materiale fra nordre Fennoskandia. Allerede i 1909 
(Ailio) blei i Finland asbestkeramikken, «Siiriiisniemi 2» keramikk, skilt ut som en 
egen keramisk gruppe. Noe seinere i 1924 (Santesson) blei den «norrliindske» 
asbestkeramikken erkjent som en egen keramisk tradisjon også i Nord-Sverige. Når 
Bøe (1931:165-166) uttalte at talkholdige bergarter nok tidligere sporadisk hadde 
vært brukt som magringsmiddel 

«--- men jeg har iallfall ikke funnet noget bevis for at kleber eller asbest i større 
utstrekning har vært planmessig tilsatt leren før ved den tid de spannformede 
karene kom i bruk,---» 

så henger denne manglende kunnskap om nordre Fennoskandia trolig sammen 
med de sterke nasjonalistiske og etnosentriske trekk som har vært så fremtredende i 
den (sør) skandinaviske forskertradisjon (Olsen og Schanche 1983). Dette forklarer 
hvorfor Gjessing (1941:323-324, 1943:147-148, 1945:230-231) vant så lite gehør for 
sin hypotese om at de spannforma leirkar var «kopier» av asbestkeramiske kar, fordi 
en 

«--- måtte forutsette påvirkninger fra den nordnorske fangstkulturen i vestnorsk 
pottemakerkunst. Det er en tanke nesten like forferdende som ville en påta seg å 
oppheve tyngdelova. Den sør-nord gående retning av kulturfremstegene har etter 
hvert fått naturlovs kraft.» (Gjessing 1941:423-424) 

Likheten mellom asbestkeramikk og spannforma leirkar er imidlertid så åpenbar at 
det nå synes godtatt at den spannforma keramikken bygger på en teknologisk arv fra 
det nordre Fennoskandia (bl.a. Hagen 1967:204). 

Fra Risvik-keramikk til spannforma leirkar 

Risvik- (Helgelands-) keramikken var tidligere antatt å høre til på Helgelandskysten 
(fig. 1). Den ser nå ut til å ha et utbredelsesområde mellom Sogn og Nord Troms 
(fig.2). I følge Bakka (1976:35) og keramikk jeg har studert i magasinet ved Viten
skapsmuseet i Trondheim, er det ingen større forskjell på denne keramikken innen
for dette området. Fra sør til nord er Risvik-keramikken et reint kystfenomen, der 
samtlige lokaliteter ligger ved kysten (fig. 2). Risvik-keramikken er kronologisk 
noenlunde samtidig med Kjelmøy-keramikken (Jørgensen og Olsen u.å. :60-61) (fig. 
3), men geografisk komplementær i forhold til denne. D. v. s. at bortsett fra ett tilfelle 
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Fig. l. Risvik-keramikk fra Skjevika, Teksmona i Meløy k. 

(med en noe a-typisk Kjelmøy-keramikk) finnes disse ikke på samme lokalitet (fig. 
4). Mens Risvik-keramikken finnes på lokaliteter ved kysten fra Nord Troms og sør 
til Sogn, finner man Kjelmøy-keramikken utbredt i de indre og nordlige områder. 

Utbredelsen av spannforma keramikk (fig. 5) er tidligere satt i sammenheng med 
den ekspanderende, norrøne jernalderbefolkning, fra sør-vest-landet og mot nord 
(Gjessing 1929:37-38, 1930:100). I følge Nicolaissens (1920:8) gjennomgang var det i 
Tromsø Museums distrikt funnet 58 «gravurner». Av disse var 53 av den spannforma 
typen (Sjøvold 1962:191, 194) (fig. 6). En foreløpig gjennomgang av disse og seinere 
funn (fig. 5, appendiks l) viser at de i overveiende grad er funnet langs kysten nord til 
Korsnes på Vannøya, i de samme landskap som Risvik-keramikken blei funnet. 1 

Umiddelbart kan synes som om det ikke er annen sammenheng mellom Risvik
keramikken og de spannforma leirkar enn utbredelsesområdet. Den kronologiske 
forskjell mellom spannforma leirkar og Kjelmøy-keramikk synes minst å være 200 

l) Fig. 5 og appendiks l bygger på Sjøvold 1962 og seinere tilvekst-katalog ved Tromsø Museum. 
Magasingjennomgang av samtlige jernalderfunn med keramikk er ikke foretatt. 
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Fig. 2. Risvik-keramikkens o utbre-

Jørgensen og Olsen 
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) 

cm Fig. 3. Kje/møy-keramikk fra 

Mortensnes, Nesseby k. 

år, mens avstanden i tid er enda større til Risvik-keramikken som synes å forsvinne 
allerede i førromersk jernalder (Jørgensen og Olsen u.å.:12, 14 og 61). En kort 
skisse av kulturhistoriske utviklingstrekk fra steinalder fram til jernalder vil imidler
tid vise at det både er konsistens og logisk sammenheng i dette arkeologiske 
materialet. Arkeologiske data og pollendiagram indikerer at jordbruket (beiting og 
åkerbruk) introduseres i Nord-Norge i tidlig-/mellom-neolittisk tid (Johansen 1979, 
1982, Johansen og Vorren 1986, Vorren og Nilssen 1982). I følge pollendata (Vorren 
og Nilssen 1982) ekspanderer det nye erhverv utover i bronsealderen og kontakten 
mellom jaktbefolkninga i nord og den sørskandinaviske bronsealderbosetningen i 
sør synes økende (Jørgensen 1987). Nettopp i bronsealderen oppstår en geografisk 
differensiering av det asbestkeramiske materialet som trolig reflekterer en sosiokul
turell restrukturering i de interaksjonene kontekster fangstbefolkninga inngikk i 
(Jørgensen og Olsen u.å. :72). Dette innebærer bl.a. utviklingen av geografisk 
komplementære keramiske grupperinger (Risvik- og Kjelmøy-keramikk) (fig. 2 og 
fig. 4). For fangstbefolkninga langs kysten av Nordland og Troms resulterte dette i 
endringer i det symbolske repertoir for sosial markering og kategorisering (hvor 
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Fig. 4. Kje/møy-keramikkens utbre
delse (Jørgensen og Olsen 1987:fig.l2). 

Fig. 5. Utbredelse av spannforma kera
mikk i Nord-Norge. 



Fig. 6. Spannforma leirkar fra Heløy i Bjarkøy k. 

keramikken var et viktig element), og det vokser fram en kulturell orientering mot 
den sør-skandinaviske bronsealder. Keramikkens rolle som et symbolsk redskap 
opprettholdes (Olsen 1948:213, Hodder 1982, Jørgensen og Olsen u.a:68) og det 
oppstår, i «heile» området med spor etter dette tidlige jordbruk, en ny homogen 
keramisk tradisjon forskjellig fra den i nord og øst. 

Forbildene for denne karakteristiske keramikken er imidlertid ikke å finne i den 
sørskandinaviske bronsealder. Teknologisk bygger keramikken på eldre asbestkera
miske tradisjoner som tekstil og imitert tekstil-keramikk (Jørgensen og Olsen 
u.å. :69), men formmessig er de noe forskjellig fra disse. Der er imidlertid en 

59 



påfallende likhet i utforming av randpartiet (med et horisontalt forsenket glatt belte 
under randen) mellom Risvik-keramikken og kleberkar som i Rogaland er datert til 
førromersk jernalder (Skjølsvold 1969). Bakre datering av disse er usikker, men 
Skjølsvold (1961 :9) anser det for sannsynlig at kleber karene går tilbake i bronseal
der. En 14C-datert kontekst til et kar fra Stausland i Vest-Agder (C 35346a) ga (T-
3129) 830±60 f.Kr., d.v.s. bronsealderens periode 5 (Johansen 1986:84-86). Det er 
derfor mulig at de «fØrromerske» kleberkar går tilbake til eldre bronsealder og at 
disse inspirerte formgivningen av Risvik-keramikken. Den samtidige utvikling av 
Kjelmøy-keramikken må på samme måte oppfattes som et signal om sosial kategori
sering og markering av forskjellighet til gruppene i sør og vest og tilhørighet til 
fangstgruppene i nord og øst (Jørgensen og Olsen u.å. :73). 

Denne tilknytning til sørskandinavisk bronsealder reflekteres blant annet i grav
materialet. Fra Stadt til Rana er det funnet asbestkeramikk i tilsammen fem graver 
av typisk sørskandinavisk bronsealders karakter (Bakka 1976:32). I to av disse, på 
Røkke i Skatval og Skjeggesnes i Alstadhaug, blei funnet sørskandinaviske bronser 
datert henholdsvis til bronsealderens periode 2 og 3. 

Ut over i førromersk jernalder ekspanderer og konsolideres jordbruksøkonomien 
langs kysten opp til Nord-Troms, og jernaldergården etableres trolig i denne periode 
(Johansen og Vorren 1986). Samtidig forsvinner Risvik-keramikken. Med økende 
økonomisk differensiering spilles markering om tilhørighet/forskjellighet ut i gjen
nom økonomisk tilpasning og sosial form. Dette erstatter keramikken som et symbol 
for markering av tilhørighet utad og den mister derved sin primære funksjon etter 
hvert som båndene til fangstsamfunnene løsner. Kontakten med fangstfolkene avtar 
således etter som kystbefolkninga kulturelt og økonomisk integreres i den norrøne 
«bondekultur» (Odner 1983:113-118). 

Etter at asbestkeramikken gikk ut av bruk inntrådte en a-keramisk periode på 
1000-1500 år i indre og nordlige strøk av Fennoskandia. Langs kysten i de norrøne 
«bondesamfunn» opprettholdes keramikkproduksjonen særlig i form av store, 
grove, bukede forråds- og kokekar som er i bruk fra førromersk jernalder frem til 
folkevandringstid (Bøe 1931:12, 14). De spannforma leirkar som kommer inn i det 
arkeologiske materialet omkring midten av 300-tallet (Magnus 1980:14) er morfolo
gisk svært lik Kjelmøy-keramikken. Dette er for så vidt ikke overraskende i og med 
at denne keramikken kronologisk står nærmest den spannforma. Linders (1966: 148) 
yngste datering av den norrHindske asbestkeramikken ligger i midten av eldre 
romertid. (St-1353) 110±60 e.Kr., (Jørgensen og Olsen u.å. :58) hvilket er sammen
fallende med den kronologiske avgrensing av samme type keramikk i Nord-Norge 
(ibid. :61). Teknologisk og kronologisk synes slektskapet størst mellom Kjelmøy
keramikken og den spannforma mens Risvik-keramikken synes å stå nærmere de 
spannforma leirkar både med hensyn til geografisk utbredelsesområde og kulturell 
kontekst. 

Det kan synes som et paradoks at de spannforma leirkar morfologisk, teknologisk 
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og kronologisk står nærmest Kjelmøy-keramikken, når den kulturelt og geografisk 
viser størst samsvar med Risvik-keramikken. Den kronologiske nærhet i produk
sjonstid mellom Kjelmøy-keramikken og de spannforma leirkar kan være ett forkla
rende element. P.g.a. den noe usikre yngre avgrensing av asbestkeramikken kan en 
kronologisk overlapping ha funnet sted mellom disse to keramikkformene. Om ikke 
overlapping i produksjonstid synes det imidlertid opplagt at om heile kar ikke fysisk 
er overført fra fangstfolk i innlandet til «bønder» ved kysten, må i det minste 
teknologien ha gått i arv. 

Oppsummering 
I denne artikkelen er oppkomsten av de spannforma leirkar satt inn i en kulturell 
sammenheng som bygger på tradisjoner som går tilbake til steinalderen og det er 
forsøkt påvist sammenheng mellom eldre og yngre keramiske tradisjoner. Årsaken 
til at keramikkproduksjonen gjenopptas og hvilke symbolske og praktiske behov 
keramikken skulle dekke, har i liten grad vært berørt. Både asbestkeramikken og 
den spannforma er gjerne sotet og det har derfor vært antatt at de har vært brukt som 
kokekar. Imidlertid medfører den sterke asbestmagring at godset har svært lav 
varmeledningsevne og begge keramikk-typene ville vært usedvanlig lite egnet til en 
slik bruk (Magnus 1984:141, Jørgensen og Olsen u.å.:68). 

I stedet for å spekulere i hvilke funksjonelle og tekniske behov de spannforma 
leirkar har fylt, kan det være nyttig å se oppkomsten av denne keramikken som et 
resultat av samtidige, kulturelle prosesser der keramikken inngikk i et symbolsk 
repertoir. De spannforma leirkar kan, som asbestkeramikken, ha fungert som et 
symbolsk redskap, et identifikasjonskriterium, som bidro til konstitueringen og 
vedlikehold av den «norrøne» gruppetilhørighet langs kysten. 

Appendiks l: Lokaliteter med spann forma keramikk. 

Nr. Lokalitet Kommune 

l Korsnes, Vannøy Karlsøy 
2 Greipstad, Kvaløy Tromsø 
3 L anes Tranøy 
4 Stangnes Tranøy 
5 Storslett, Hals Tranøy 
6 Hofsøy Tranøy 
7 Framneset Bjarkøy 
8 Heløy Bjarkøy 
9 Kolsland Bjarkøy 
lO Sandmælan Bjarkøy 
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Nr. Lokalitet Kommune 

11 Østnes Bjarkøy 
12 Sørsand Bjarkøy 
13 Grøtavær, Grytøy Harstad 
14 V a skinn, Grytøy Harstad 
15 Store Rogla Harstad 
16 Sør-Ro lines Ibestad 
17 Toften Andøy 
18 Bleik Andøy 
19 Stave Andøy 
20 Bjørnskinn Andøy 
21 Lo vik Andøy 
22 Gisløy Øksnes 
23 Nærøy Øksnes 
24 Finnvåg Øksnes 
25 Kirke vik Øksnes 
26 B undsviksand Bø 
27 Sandvika Bø 
28 Føre Bø 
29 Ramberg Bø 
30 Bremnes Sortland 
31 Hustad Lødingen 
32 Vågehamn Lødingen 
33 Moland Vestvågøy 
34 Bøstad Vestvågøy 
35 Borge Vestvågøy 
36 Leknes Vestvågøy 
37 Holsøy Vestvågøy 
38 Skotnes Vestvågøy 
39 Sandnes Flakstad 
40 Bø Steigen 
41 Sko gøy Steigen 
42 Os, Kjerringøy Bodø 
43 Mjønes Bodø 
44 Ljønes Skjerstad 
45 Rota, Kunna Meløy 
46 Øysund Meløy 
47 Æsøy Meløy 
48 Buøya Rødøy 
49 Næsøy Lurøy 
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Nr. Lokalitet Kommune 

50 Haugen, Ås Lurøy 
51 Grytnesvåg, Sanna Træna 
52 Kirkhellaren Træna 
53 Glein Dønna 
54 Stamnes Alstadhaug 
55 Holm Bindalen 

Summa ry 

Bucket-shaped pots. Problems of o ri gin se en from a North Scandinavian viewspoint 

Bucket-shaped pots are primarily found along the coast of Norway between Roga
land and northern Troms. They are most numerous in the south and because no 
comparable ceramic types have been formed in the area, the bucket-shaped pots 
were traditionally thought to be a South-west Norwegian innovation. Technologi
cally however, the y are very similiar to the asbest os potte ry from the last two 
millenium B.C. which are found in northern Fennoskandia, the eastern part of the 
Karelen and the Kola peninsula. Although the re seems to be no direct chronological 
correlation, it is commonly accepted that the bucket-shaped pots originally stemmed 
from the older, northern tradition of asbest os potte ry. 

The differentiation of asbestos ceramics types that takes place in the Bronze Age is 
probably a reflection of a sociocultural restructuring which occurs in the interactio
nal context of the hunter gatherer societies. In southern areas where the earliest 
traces of agriculture are found, an orientation towards the Bronze Age culture of 
South Scandinavia takes place. As a consequence, a new homogenous tradition of 
ceramics, represented by the Risvik pottery, evolved which was different from the 
Kjelmøy pottery, found in the interior and in the north. This differentiation is seen as 
a res ult of the symbolic value attached to the ceramics. 

Instead of speculating about what kind of ftinctional and technical needs the 
bucket-shaped pottery may have fullfilled, it is here seen as the result of contempo
rary cultural processes; an important part of a population's symbolic repertoire for 
signaling similarity/diversity. The bucked shaped-pottery may primarily have been a 
symbolic devise, a criteria for identification which contributed to the creation and 
maintenance of a 'nordic' group-identity along the coast. 
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Bjørn Ringstad 

Ei vevskei fra folkevandringstid med 
entrelacornamentikk 

Innledning 

I Norden er det ytterst sjelden funnet dekorerte tregjenstander fra forhistorisk tid. 
Dette har sin naturlige forklaring i at bevaringsforholdene for organisk materiale er 
svært dårlige i dette området. Bare i helt spesielle tilfeller, som f.eks. i myrer, kan vi 
vente å finne tregjenstander godt bevart. De dekorerte tregjenstandene er ellers få, 
lite enhetlige og funnet spredt (Capelle 1980). 

De dårlige bevaringsforholdene for organisk materiale har ført til at treskurden 
har spilt en underordnet rolle for synet på den stilhistoriske utviklingen i forhistorisk 
tid. Det er i første rekke det dekorerte smykkematerialet i gull, sølv og bronse som 
har hatt betydning i denne sammenheng. Først ved funnet av den rike skipsgraven i 
Oseberghaugen, fra begynnelsen av vikingtiden, får treskurden større betydning for 
vurdering av stilforholdene. 

Sett på bakgrunn av det som her er sagt, vil enhver dekorert tregjenstand fra 
periodene forut for vikingtiden være av stor stilhistorisk og kronologisk betydning. I 
det følgende skal jeg presentere en slik sjelden gjenstand, og samtidig prøve å sette 
den inn i en kronologisk og kulturhistorisk sammenheng. Gjenstanden, ei vevskei av 
jern med dekorert treskaft, ble funnet i ei meget rikt utstyrt gravkiste på gården 
Kvåle i Sogndal i 1983 (Ringstad 1988). 

Funnstedet 

Bygda Sogndal ligger i Indre Sogn ved Sogndalsfjorden, en liten sidearm til Sogne
fjorden (fig.1-2). Knapt 2 km opp i Sogndalsdalen, en dal som strekker seg fra 
Sogndalsfjorden opp mot Jostedalsbreen, ligger gården Kvåle. En rekke oldfunn og 
fornminner viser at både gården K våle og bygda Sogndal har vært sentrale bosteder i 
forhistorisk tid (Solberg 1986). De store gravminnene i området vitner om at det her 
bodde mennesker med ressurser og overskudd (Ringstad 1987). Flere av oldfunnene 
kan fortelle om rikdom og kontakter utad. Sogndal er f.eks. en av de bygdene i Vest
Norge som kan vise til flest funn med importerte oldsaker eller gjenstander laget av 
gull fra eldre jernalder (ibid:282-86). Et av de eldste funnene i Norge med innehold 
av romersk import, er gjort nettopp på gården Kvåle. Dette funnet inneholdt et 
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Fig. l. Kart over indre deler av Sogn. 

bronsekar og ei bronseause som kan dateres til tidlig eldre romertid (Ekholm 1940, 
Solberg 1986: 152-53). Ausa er trolig fremstilt i Italia i l. årh. e.Kr. og er den eneste i 
sitt slag i landet vårt. En må helt til Nord-Tyskland for å finne nærmeste parallell. 

Gården K våle skiller seg ut som et sentralt bosted også i tidlig middelalder. 
Beretninger hentet fra sagaer og andre historiske kilder, viser at K våleætta hadde en 
fremtredende posisjon på denne tiden. Kildene kan blant annet fortelle at sysle
mannsombudet i Sogn gikk i arv i Kvåleætta gjennom hele 1200-tallet (Øye 
1986:256). I tillegg til syslemannsfunksjonen fikk Kvåle-ætlingene også andre opp
gaver av kongen i riksstyret. På Kvåle ble det også i middelalderen bygget ei kirke i 
stein, trolig ei privatkirke (ibid:266). Dette var et arbeid som krevde relativt store 
ressurser, samt ekspertise hentet utenfor landets grenser. 

Det rike gravfunnet som ble gjort på K våle i 1983 er med på å bekrefte den 
sentrale posisjonen gården må ha hatt i tidligere tider. Blant oldsakene som lå i 
denne graven var ei forgylt relieffspenne, 4 korsformete spenner, ei ringspenne, ei 
forgylt drakt-/hårnål, 3 forgylte sølv hekter, et titalls perler og fragmenter av romersk 
glass. Oldsakene var lagt ned i ei kiste som var dekket av flere lag med store heller 
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Fig. 2. Utsikt mot sørvest over Sogndal og Kvåle. Pilen markerer gravhaugen med det 
rike gravfunnet der den dekorerte vev skeia ble funnet. Foto Bjørn Ringstad. 

(fig.3-4). En stor gravhaug med et tverrmål på 16-17 m og en høyde på 2,5 m, var 
bygget over grava (fig.5). I dette gravminnet ble det også funnet 3 andre graver. 

Det vil ikke bli gitt noen nærmere presentasjon av hele det rike gravfunnet fra 
Kvåle her. Som nevnt innledningsvis vil kun en av gjenstandene fra funnet, nemlig 
vevskeia med det dekorerte treskaftet bli mer utførlig behandlet (fig.6). I forbin
delse med tidfesting av denne vevskeia er det likevel på sin plass med enkelte 
kommentarer til et par av de andre gjenstandene i funnet. 

Vevskeia fra Kvåle 

Den dekorerte vevskeia ble funnet omt. midt i gravkista. Antagelig har den ligget 
ved den dødes side, omt. ved hoftepartiet. Treverket (fig.7) på vevskeia er sterkt 
nedbrutt. Mønsteret er derfor noe utvisket. Bare på den siden av skaftet som vendte 
ned i grava, er det bevart rester av treskurd. Mønsteret er skåret inn i svakt relieff. 
En smal tange av jern ligger bevart inne i treskaftet. Rundt begge endene på skaftet 
har det vært festet et ca. 1,8-1,9 cm bredt bånd av bronseblikk. Dette er det idag 

69 



Fig. 3. Hellekista fra Kvåle der den dekorerte vevskeia ble funnet. Foto Bjørn 
Ringstad. 

Fig. 4. Hellekista fra Kvåle ferdig utgravd. Foto Bjørn Ringstad. 
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Fig. 5. Gravhaugen som inneholdt det rike gravfunnet med vevskeia. Foto Bjørn 
Myhre. 

bare små rester igjen av. Størstedelen av bladet på vevskeia er også tært bort. Det er 
bare partiet nærmest skaftet som delvis er bevart. 

Skaftet er 19 cm langt og 3,3- 4,5 cm bredt. Tverrsnittet er nærmest ovalt. Den 
noe flate fasongen kan nok delvis skyldes trykket fra jordmassene i graven. Bladet er 
idag fragmentarisk bevart i en lengde på ca. 21 cm. 

Den utskårne dekoren på treskaftet består av to ulike båndflettingsmønster 

Fig. 6. Vevskeia fra Kvåle. Foto Ann-Mari Olsen, Historisk museum Bergen. 
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Fig. 7. Det dekorerte treskaftetfra Kvåle. 
Foto Ann-Mari Olsen, Historisk mu
seum Bergen. 
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Fig. 8. Det dekorerte treskaftetfra Kvåle. 
Omtegnet av Ellinor Hoff etter Bjørn 
Ringstad. 



Fig. 9. Prinsippskisse av de to båndflettings
mønstrene på treskaftet fra Kvåle. Omteg
netav Ellinor Hoff etter Bjørn Ringstad. 

(fig. 8). Aller øverst er det laget en enkel firbåndsfletting. Resten av skaftet er dekket 
av et flatemønster som består av 7 bånd. Hvert bånd er flettet sammen med to andre 
bånd. Unntaket er det første og siste båndet. Disse er kun flettet sammen med ett 
annet. Ifølge E. Lexow er dette et flatemønster dannet av konstantinske to båndsflet
tinger (Lexow 1923, pl. Ill 2). Prinsippskisser av de to båndflettingsmønstrene som 
pryder treskaftet er vist på fig.9. 

Datering av vev skeia fra K våle 

På grunnlag av oldsakene, som lå i gravkista sammen med vevskeia, kan funnet fra 
Kvåle dateres til slutten av 400-tallet. Best egnet til å gi en relativ nøyaktig tidfesting 
er en forgylt relieffspenne, en såkalt takfotspenne, ornert i tidlig Stil I (fig.10). Her 
er platens randfelt dekket av menneskelignende figurer (fig.11). Fire av figurene, 
som sees i profil, har en nærmest krypende positur. To av disse viser en løftet hånd 
som i en gest, kanskje inspirert av den romerske keiserhilsen. Personen som er 
plassert sentralt i randfeltet er muligens utrustet med to sverd eller dolker som 
holdes hevet. Samtlige figurer er trukket opp med kontur linjer, et element som er 
typisk for Stil I (Haseloff 1974:8, Roth 1979:65-66). 

Stil I finnes i det arkeologiske materialet fra ca. 475 e.Kr. (Bakka 1958:62, 
1973:85, Haseloff 1981:172). Dekoren på relieffspenna fra Kvåle inneholder imid
lertid også spiralornamentikk, et element som peker bakover mot Nydamstilen 
(Magnus 1975:118). Spenna ligger altså i en overgangsfase. En datering av grava til 
tiden omkring eller tiårene like etter år 475, er derfor mest sannsynlig. Denne 
tidfestingen støttes også av det øvrige materialet i grava. Blant annet ble det funnet 
ei korsformet spenne (fig. 12) av en type (Mo-typen) som J. Reichstein plasserer 
innenfor periode D 3, dvs. til siste del av 400-tallet (1975:40), og tre forgylte 
hektespenner (fig.13) med tilnærmet tresidig form. Hektespennene er dekorert med 
krypende Stil I dyr (fig.14), plassert i to felt symmetrisk om en midtakse. 

Små beinfragment og emalje av tenner viser at en voksen person og et barn i ca. 10 
årsalderen, har vært gravlagt i den rikt utstyrte gravkista på Kvåle (Ringstad 1988). 
På grunnlag av oldsakene, blant annet smykkemateriale og tekstilredskap, kan en 
slå fast at den ene har vært en kvinne og den andre en jentunge. Den osteologiske 
analyse er utført av førstekonservator Rolf Lie ved Zoologisk Museum i Bergen. 
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Fig. 10. Forgylt relieffspenne funnet i grav kista på Kvåle. Foto Ann-Mari Olsen, 
Historisk museum Bergen. 

Fig. 11. Menneskelignende figurer som pryder relieffspenna fra Kvåle. Tegn. Ellinor 
Hoff, Historisk museum Bergen. 
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Fig. 12. Korsformet spenne funnet i grav
kista på Kvåle. 1:2. Tegn.: Ellinor Hoff, 
Historisk museum Bergen. 

Funnforholdene i kista viser klart at selv om dette har vært ei grav for to personer, så 
er disse likevel gravlagt samtidig. Det fantes nemlig ingen spor etter nedgraving og 
senere inngrep i kista. Vevskeia ble funnet på bunnen av grava, liggende oppå et lag 
med never. Rester etter dette neverlaget ble funnet over store deler av bunnen på 
kista. 

Ut fra de stratigrafiske forhold er det altså klart at vevskeia fra Kvåle ikke kan 

Fig. 13. Forgylte hektespenner fra Kvåle dekorert 
med krypende Stil I dyr. Foto: Ann-Mari Olsen. 

Fig. 14. Krypende Stil I dyr på 
hektespenne fra Kvåle. 3:1. 
Tegn.: Ellinor Hoff, Historisk 
museum Bergen. 
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være lagt ned i gravkista på et senere tidspunkt enn de øvrige gjenstandene i grava. 
Personene og gjenstandene som lå i kista er lagt ned samtidig. Dateringen av 
spennemateriale skulle tilsi at dette har skjedd på slutten av 400-tallet. 

Paralleller til dekoren på vev skeia fra Kvåle 

Den nærmeste parallellen til mønsteret på tre skaftet fra K våle finnes i de danske 
myrfunnene Kragehul og Nydam HI (Engelhardt 1867, Petersen 1988). I begge disse 
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Fig. 15-17. Dekorerte spydskaft fra Kragehul. Etter 
Enge/hardt 1867. 
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Fig. 18. Spydspiss med dekorert spydskaftfra Nydam Ill. Etter Petersen 1988. 

funnene er det bevart deler av en rekke treskaft til lanser og spyd, med utskåret 
båndflettingsmønster. Flere av disse treskaftene har en båndfletting som er identisk 
med hovedmønsteret på treskaftet fra Kvåle (fig.15-18). Et av skaftene fra Nydam 
Ill-funnet (nr.39) er dekorert slik som vevskeia, med både et enkelt firflettet bånd 
og et «konstantinsk» flettmønster bestående av 7 bånd. Dekoren på dette treskaftet 
avviker kun fra dekoren på vevskeia fra K våle ved at to av båndene har slangeho
deutforming (fig.18). 

I en mindre artikkel om spydskaftene fra Kragehul trekker Niels Åberg frem en 
del paralleller til dekoren på disse (1945). Flere av de eksemplene han omtaler har et 
mønster som er likt hovedmønsteret på treskaftet fra Kvåle. Her kan nevnes den 
gotlandske billed- steinen Tjangvide l, to spenner fra henholdsvis Bumpliz ved Bern 
og Lezeville (Meuse), et steinrelieff fra St.Peter kirken i Metz og funn fra Ulltuna
graven i Sverige ( fig.19-21). Disse funnene som stilmessig er knyttet til Stil Il, er 
tidfestet til600-tallet og tiden omkring år 700 (ibid:254-258). 

Når det gjelder dateringen av spydskaftene fra Kragehul, er denne mer usikker og 
omdiskutert. Conrad Engelhardt som gravde ut myrfunnet i 1865, betraktet det som 
en samlet offernedleggelse, dvs. som et sluttet funn. Han daterte deponeringen til et 
tidsrom tilsvarende slutten av det 5-århundre (1867:20). B.Salin og J.Brønsted er 
langt på vei enig i denne tidfestingen, selv om de tar visse forbehold med hensyn til 
samtidigheten på nedleggelsen av funnet (Salin 1904, Brønsted 1960). Wilhelm 
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Fig. 19. Steinrelief fra St. 
Peter kirken i Metz. Etter 
Årberg 1945. 

Fig. 20. Dekor fra Ulltuna
graven i Sverige. Etter 
Åberg 1945. 

Fig. 21. Dekor på spenne 
fra Bumpliz, Bern. Etter 
Åberg 1945. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 21. 

Holmqvist har også gitt en tidlig datering av spydskaftene (1939:277-280). Han 
fremhever blant annet likheten mellom dekorasjonen på disse og beslagene fra 
Nydam Il-funnet. 

Mogens Ørsnes utelukker at Kragehulfunnet som helhet kan være nedlagt på en 
gang og antyder at det dreier seg om to eller flere offernedleggelser. Han mener 
blant annet at båndflettings- eller entrelacmønstrene på spydskaftene, som i en del 
tilfeller er avsluttet med dyrehoder, har «sådanne harmonisk kurvende billedkom
positioner» at de passer riktig dårlig til Kragehulfunnets øvrige form- og stilinnhold 
(1970:XV). Ørsnes konkluderer med at de entrelacornamenterte spydskaftene i 
Kragehulfunnet må være et århundre yngre enn de yngste gjenstandene i det øvrige 
funnmaterialet. Han mener at det er naturlig å datere spydskaftene i overensstem-
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meise med entrelacornamentikkens alminnelige plassering i den stilhistoriske utvik
ling, og legger til at «i så fald hører de simpelthen hjemme i den yngre germanske 
jernalderens første fase eller i tiden ca. 575-650» (ibid:XVI). E.Lexow (1923) og 
N.Åberg (1945) har tidligere gitt en lignende kunsthistorisk bedømmelse av dekoren 
på spydskaftene fra Kragehul. Båndflettingsmønstrene eller entrelacornamentikken 
som utsmykker spydskaftene, skal altså ifølge disse forskerne sees i nær sammen
heng med tidlig Stil Il. 

Nydam Ill-funnet ble oppdaget i 1984 (Petersen 1988). De arkeologiske utgravin
gene som fant sted samme år, ble ledet av Peter Vang Petersen. Funnstedet ligger 
knapt 100m fra det sted hvor Conrad Engelhardt i årene 1859-63 utgravde det store 
offerfunnet med de tre klinkbygde båtene (Nydam I-funnet), og ca. 50 m fra 
området der Nydam Il-beslagene ble funnet i 1888. 

En antar at Nydam Ill-funnet representerer et eller flere våpenoffer. Blant 
oldsakene var 16 ornamenterte treskaft til lanser og spyd (fig. 18). Ornamentikken 
på disse svarer nøye til den som kjennes på skaftene fra Kragehul. Funnet har som 
følge av dette også skapt ny debatt om dateringen av spydskaftene fra Kragehul og 
om entrelacornamentikken og utviklingen av den germanske dyrestilen. 

Nydam HI-funnet bestod av 9 konsentrasjoner av våpen som antagelig represente
rer forskjellige deponeringer. De strategrafiske forhold er noe uklare, og det kan 
ikke avgjøres om funnet inneholder et eller flere tidsmessig forskjellige offer. Alle 
konsentrasjonene er imidlertid karakterisert av tidlige våpenformer som lanser av 
Fetts B-type og spyd av C-typen (Fett 1940a, 1940b). Samtlige oldsaker som kan 
typebestemmes tilhører folkevandringstid. De dekorerte treskaftene lå samlet i en 
av konsentrasjonene. 

På grunnlag av Per Fetts våpenkronologi og forholdet til Nydam I-funnet, tidfes
ter Petersen Nydam Ill-funnet til tiden omkring eller like etter år 450. Han legger 
likevel til at en revisjon av våpenkronologien innen for folkevandringstid kan 
medføre betydelige korreksjoner av denne dateringen. Fetts våpenkronologi blir 
idag gjerne ikke betraktet som helt «up to date» (Magnus 1975:133, Myhre 1984:4, 
Hines 1984:24). Det er antatt at dateringene er noe for unge (50-100 år). En datering 
til midten av 400-tallet, både av Nydam Ill-funnet og av lansespissene fra Kragehul, 
støttes av Carlotte Fabech i hennes studier om skandinaviske våpenfunn fra eldre 
jernalder (1988). 

Germansk båndflettingso rnamentikk 

Blant forskerne er det ulike teorier om opphavet til den germanske båndflettingsor
namentikken (se Holmquist 1939:16-17, Haseloff 1984). At de romerske impulsene 
må ha vært av vesentlig betydning er likevel klart (Lexow 1923:37, Haseloff 
1981:587). Båndflettingsmotivet spilte en viktig rolle innenfor romersk kunst, f.eks. 
i mosaikkfremstillinger, og spredte seg nordover med den romerske kultur. Mens 
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Fig. 22. Forgylt relieffspenne med båndflettingsmønster, Laneset, Tranøy i Troms. 
Foto Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 

Stil I er mer en ren dyreornamentikk, er Stil Il i utgangspunktet en blanding av dyr 
og bånd. Ifølge Gunter Haseloff er sen Stil I karakterisert ved at komposisjonen av 
dyrestilen gradvis blir bundet til entrelacornamentikken (ibid:709). Sammensmel
tingen av dyrestil og båndfletting slik det skjer ved Stil Il skal ha skjedd i løpet av 
siste 13 av 500-tallet (ibid:614). 

Dekoren på flere av de sene relieffspennene gir et godt innblikk i den utvikling 
som her er skissert opp. Disse er nemlig ikke bare dekorert med dyreornamentikk, 
men har også ofte innslag av båndflettingsmønster. På enkelte spenner, f.eks. 
eksemplaret fra Laneset i Tranøy i Troms, finnes en svært utviklet entrelacornamen
tikk (fig.22). 

En datering av spydskaftene fra Kragehul til tidlig yngre jernalder eller overgan-
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Fig. 23 Spannformet leirkar med 
båndflettingsmønster fra Bolstad 
på Voss i Hordaland. Etter Mag
nus 1984. 

gen mellom eldre og yngre jernalder, slik enkelte forskere har antydet, samsvarer 
dårlig med tidfestingen av vevskeia fra Kvåle til tiden omkring eller like etter år 475 
e.Kr. Dateringen er mer i samsvar med de nye forskningsresultatene som er satt 
frem etter funnet av de dekorerte treskaftene fra Nydam Ill. 

Ornamentikken på vevskeia fra K våle er av en noe annen karakter enn mønsteret 
på enkelte av spydskaftene fra Kragehul og Nydam Ill. Noen av disse har som nevnt 
en båndfletting som ender opp i dyre- eller slangehoder. De «harmonisk kurven de 
billedkompositioner» som ifølge Ørsnes karakteriserer mønsteret på spydskaftene 
fra Kragehul, og som finnes i Nydam Ill, finnes imidlertid også på vevskeia fra 
Kvåle. Sa~t med andre ord: den mer kompliserte motivkomposisjonen som særpre
ger de dekorerte spydskaftene, og som er et av de sentrale elementene i Stil Il, finnes 
også på vevskeia fra Kvåle. 

Kan dette tyde på at Ørsnes datering av spydskaftene fra Kragehul er noe sen, og 
at Engelhardts tidfesting av dem ikke nødvendigvis er så uakseptabel? W.Holmquist 

Fig. 24. Beins kive med båndflettingsmønster 
fra Kvåle. Tegn. Bjørn Ringstad. 
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Fig. 25. Hemmoorkar med firbåndsfletting fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland. 
Foto Historisk museum Bergen. 
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(1939:280) og senere B.Magnus (1984:156), P.V.Petersen (1988) og C.Fabech 
(1988) har antydet at dette er tilfelle. I sin behandling av de spannformete leirka
rene, kommer Bente Magnus frem til at den «kompliserte» entrelacornamentikken 
opptrer relativt tidlig på disse. Hun skiller ut flere grupper med entrelac dekorerte 
spannformete leirkar (fig.23). De med enklest dekor har en to- eller trebåndsflet
ting. Gruppen som har et mer komplisert flettmønster og som dekker større flater, 
består av 4 bånd eller flere (ibid:150-153). Den enkleste entrelacornamentikken 
opptrer på de spannformete leirkarene alt tidlig på 400-tallet (ibid:147). Spannfor
mete leirkar med 4 bånd eller flere, daterer Magnus til tidsrommet fra omkring 500 
til slutten av folkevandringstiden (ibid: 153). Magnus konkluderer med at den «kom
pliserte» entrelacornamentikken er tilstede på spannformete leirkar før den påvir
ker komposisjonen av dyrestilen. Den er samtidig med Stil I- forsvinner med de 
spannformete leirkarene- men lever videre som element i Stil Il i metalldekorasjo
nen (ibid:156). 

Tradisjonelt har spannformete leirkar med fullt utviklet båndflettingsornamen
tikk vært datert til slutten av folkevandringstid (Shetelig 1905, Å berg 1924:68-69, 
Bøe 1931:194). Også J.Bøe fremhever at denne dekoren særlig gjør seg gjeldende på 
spannformete leirkar på 500-tallet. Han peker likevel på at de enkle båndflettings
motivene på disse leirkarene, iallfall går tilbake til tiden ved år 400. 

Som et apropos kan det nevnes at det i ei branngrav på Kvåle ble funnet et par 
beinfragment (av kam?) med innrisset tobåndsfletting (fig.24). Denne branngrava lå 
på bunnen av den samme gravhaugen som grav kista med den dekorerte vevskeia. På 
grunnlag av de strategiske forhold i gravminnet, samt funn av spannformet leirkar og 
fragment av ei korsformet spenne, kan denne grava også dateres til slutten av 400-
tallet/tiden omkring år 500. 

Firbåndsfletting av den typen som pryder den øverste del av skaftet fra Kvåle, 
dukker opp i norsk materiale alt i yngre romertid. Det eldste kjente eksemplet på 
denne typen dekor finnes på det importerte hemmoorkaret (fig. 25) som ble funnet i 
den rike høvdingegraven på Avaldsnes i Rogaland (Shetelig 1912, Magnus 
1984: 155). Denne grava dateres til tiden omkring år 300 (Slomann 1972:32, Ringstad 
1987: 170). Lignende firbåndsmønster finnes som nevnt også på enkelte spannfor
mete leirkar fra 500-tallet (Magnus 1984:153). Her kan nevnes kar fra Sør-Braut på 
Klepp og Svære i Balestrand. 

Konklusjon 
Vevskeia fra K våle viser at ikke bare den ganske enkle entrelacornamentikken har 
vært i bruk på oldsaker i folkevandringstid. Det mer kompliserte rytmiske mønster 
som senere er med å prege Stil Il finnes her i et klart tidlig stil I miljø. Kvålefunnet 
står således i en særstilling og er med å gi et viktig og utfyllende bilde av de 
stilhistoriske forhold i jernalderen. Sammen med en del av de spannformete leirka-
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rene, de dekorerte treskaftene fra Nydam Ill og sannsynligvis også de dekorerte 
treskaftene fra Kragehul, antyder funnet også at visse stilelement har vært anvendt 
tidligere på oldsaker av tre og keramikk enn på metallgjenstander. 

Oppkomsten av de mer kompliserte entrelacmotivene på nordeuropeisk område 
er gjerne satt i forbindelse med kunstneriske strømninger som kom fra østlig middel
havsområde ved midten av 500-tallet (Haseloff 1981:395-97). Denne oppfatningen 
passer dårlig overens med dateringen av Kvålefunnet. Visse stilelement må derfor 
ha blitt tatt. opp på nordisk område tidligere enn før antatt. 

Impulsene fra senromersk og oldkristelig ornamentikk kan med andre ord skyldes 
en mer jevn kunstnerisk forbindelse med områdene lenger sør i Europa. Først er de 
enkle entrelacmotivene med blant annet tobånds-, trebåndsfletting, fletteknuter og 
valknuter tatt opp, senere de mer kompliserte og sammensatte båndmotivene. Dette 
synet støttes også av de resultatene som Magnus er kommet frem til med hensyn til 
dekoren på de spannformete leirkarene. 

Vevskeia fra Kvåle viser at flatemønster med såkalte konstantinske tobåndsflet
tinger senest dukker opp på nordisk område mot slutten av 400-tallet. Dette er 
nærmere 100 år tidligere enn det mange forskere idag har datert denne typen 
båndflettingsmønster i dette området. Den kompliserte entrelacornamentikken 
finnes her i et klart tidlig Stil I miljø, og er altså tilstede før den påvirker komposisjo
nen av dyrestilen. Den stilhistoriske utviklingen i Vest-Norge i siste halvdel av 
folkevandringstid og tidlig merovingertid, skyldes med andre ord ikke mangel på 
impulser, eller manglende kjennskap til vel utviklede entrelacmotiv. 

En nøyaktig tidfesting av de dekorerte treskaftene fra Nydam HI-funnet er det 
vanskelig å gi. En datering til midten av 400-tallet, innen oppkomsten av Stil I, er 
antydet, men må foreløbig betraktes som noe usikker. Både Kvålefunnet og Nydam 
Ill-funnet støtter en datering av de dekorerte treskaftene fra Kragehul til400-tallet. 
Når dette er sagt, må det legges til at et gravfunn basert på en kombinasjon 
med fibler, slik som i Kvåle, er et betydelig sikrere dateringsgrunnlag enn den 
gjeldende våpenkronologi som ligger til grunn for dateringen av Nydam Ill-funnet. 

Det bildet vi idag har av den stilhistoriske utviklingen i jernalderen skyldes langt 
på vei mangel på funn. Dette er en mangel som delvis skyldes de dårlige bevarings
forholdene for organisk materiale. Nye funn vil derfor medføre at vi nok også i 
fremtiden vil måtte revurdere våre forskningsresultat. 

Summa ry 

A Weaving Reed with Interlace Decorationfrom the Migration Period 

In Scandinavia very few decorated pieces of wood from prehistoric times have been 
found. This can be explained by the fact that the preservation of organic materials is 
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usually poor in Nordic areas. This, in turn, has meant that decorated wooden objects 
have not played an important role in studies dealing with stylic development. 

This article deals with a wooden weaving reed which has a decorated handle which 
was found in a rich grave in K våle in Sogndal. The upper part of the handle is 
decorated with four interlacing bands, while the rest is decorated with a «Constan
tine» double-band pattern. This pattern consists of7 intertwinging bands. Each band 
intertwines with two other bands, except for the first and last, which only intertwine 
with one other band. 

The nearest parallel to the decorations on the K våle reed is to be found on some 
decorated spear shafts found in bogs in Kragehul and Nydam (Ill) in Denmark. The 
da ting of the spe ar shafts from Kragehul is still under discussion, but their highly 
developed interlace patterns are often associated with early Style Il or with the 
period of transition from Style I to Style Il. The Kvåle reed is dated to the end of the 
5th century, which does not tall y with the traditional da ting of the Kragehul spe ar 
shafts, but is more in correspondence with the dating of the Nydam 111-find to the 
middle of the 5th century. 

The K våle re ed shows that simple interlace was not the only type of decoration 
used on objects from the Migration Period. The more complicated rythmic pattern 
that dominated the later Style Il is found here in a clearly Style I context. 
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Sigmund Jakobsen) Jan Henning Larsen og Lars Erik Narmo 

<<Nå blestres det igjen jern ved DokkflØy» 
Et forsøk på eksperimentell arkeologi 

Innledning 

Målet med denne artikkelen er å redegjøre for arbeid med rekonstruksjon av 
sjaktovn for jern utvinning ut fra arkeologiske undersøkelser og forsøk med blestring 
av jern høsten 1987. Selv om man ennå ikke har gjennomført mer enn fire blestrin
ger, har likevel arbeidet gitt viktige resultater. Denne type forsøk er det gjort lite av 
her i landet. 

Utgravninger ved Dokkfløyvatn 

I forbindelse med Oppland energiverks arbeider med utbygging av Dokkavassdra
get i Nordre Land og Gausdal kommuner i Oppland har Universitetets Oldsaksam
ling foretatt omfattende registreringsarbeider siden 1978. Det viste seg snart at det 
lille Dokkfløyvatnet på grensen mellom de to kommunene var særlig interessant, og 
da Stortinget i mai 1985 ga konsesjon til utbyggingen, var ett av vilkårene at det 
skulle foretas grundige arkeologiske undersøkelser. 

Gjennom bygging av en 85 m høy dam 4 km syd for vannet vil man øke vannets 
størrelse fra 0,5 km2 til ca 9 km2

. Vannspeilet vil ligge inntil39 m over dagens. 
Vannet ligger nær 700 mo h. Vegetasjonen er dominert av gran med noe innslag 

av bjerk og furu. Østsiden er slak mot seterområder 100-150 m over vannet. Myrer er 
det mange av. Vestsiden er brattere og mer berglendt. Fornminnene ligger derfor 
hovedsakelig på østsiden (Larsen 1986). 

Fra 1986 har Universitetets Oldsaksamling etablert et prosjekt, Dokkaprosjektet, 
for å løse den krevende oppgaven det er å få frem kunnskap om vår fortid før den blir 
demmet ned. I prosjektet arbeider arkeologer, naturvitere og studenter sammen for 
å løse problemene. 

Innen et område på ca 5 km2 er det kartlagt steinalderlokaliteter, helleristning, 
bergkrystall brudd, fangst groper for elg, hustufter, bogåsteller, groper til produk
sjon av kull (her kalt kullgroper) og jernvinneanlegg, til sammen mer enn 300 
fornminner. 
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Fig. l. Sjaktovn av brent leire fra middelalderen på lokalitet DR l, Dokkfløyvatn, 
Gausdal k., Oppland. Indre diameter er ca. 30 cm. 

Jernvinna 

Det er til nå kjent over 30 jernvinneanlegg som vil gå tapt ved utbyggingen. I tillegg 
kommer groper for fremstilling av kull i forbindelse med jernutvinningen. Foruten 
de jernvinneanleggene som blir direkte berørt, finnes det en rekke i traktene rundt. 
Materialet er ennå ikke bearbeidet i særlig grad, men ut fra de foreliggende data er 
det grunn til å tro at dette området i Gausdal Vestfjell har vært viktig i jernproduk
sjonen i jernalder og middelalder. Trolig er det i perioder fremstilt mer jern enn det 
man har hatt bruk for i lokalmiljøet. 

De anleggene som er kjent til nå, synes å stamme fra to avgrensete tidsperioder, 
henholdsvis eldre jernalder og middelalder. Det skal riktig nok presiseres at det 
foreløpig foreligger et begrenset antall dateringer, og at de resultatene som presen
teres her er foreløpige. 

I det følgende skal vi fokusere på anlegg fra høymiddelalderen, hvor flere daterin
ger antyder at 1200-tallet kan ha vært en intens bruksperiode i fjelltraktene her. 
Anleggene særmerker seg ved små sjaktovner og ved tilknytninger til kullgroper. 
Det er fra en til fem groper på hver lokalitet, de ligger gjerne på rekke og er fra 3-6m 
i ytre tverrmål. Ovnene, gjerne 1-3 i tallet, ligger likeledes på rekke nær kullgro-
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pene, men helst litt lavere i terrenget. I tillegg finnes også røsteplasser for malm eller 
oppbevaringssteder for slik, samt strukturer og avfall som tyder på at man kan ha 
foretatt en videre bearbeidelse av jern. 

Blesterovn 

Ovnene er sjaktovner bygget av brent leire. Innvendig diameter er 30-35 cm, og 
ovnsforingens tykkelse ved bunnen 3-5 cm. Bevart høyde er inntil40 cm. På ett sted 
er det funnet deler som kan settes sammen til en høyde på 65-70 cm. Fra bunnen 
fører en renne ut for avtapning av slagg. 

Det er ennå ikke påvist sikre uttak for luft fra blåsebelg, men brenningsgraden på 
ovnsforingen har gitt grunnlag for slutninger. 

Et markert trekk er at leirsjakta står mellom kraftige sideheller av skifer (fig.1). 
Avstanden mellom hellene er 0,7-1 m, og de er skåret inn i hellende terreng. Mellom 
sidehellene og sjakta er det foret med mindre heller og sand, rimeligvis for å 
stabilisere. 

Lignende ovner er tidligere bl.a. kjent fra undersøkelsene på Møsstrond i Tele
mark (Martens 1972: 102-103). 

Hensikten med forsøkene 

Etter å ha undersøkt 10 ovner av denne typen har man fått klarhet i de generelle 
trekkene, selv om bevaringsgraden er varierende. 

I alt finnes det trolig mer enn 50 slike ovner innen magasinområdet, og det vil bare 
være mulig å undersøke en mindre del av dem. For å teste våre tolkninger i praksis 
var det derfor av interesse å gjøre forsøk med en rekonstruert ovn. 

J ernfremstilling er for vanskelig og tidkrevende til at det var aktuelt å starte 
jernutvinning i særlig stor grad, men det var ønskelig å kunne gjennomføre hele 
arbeidsprosessen fra begynnelse til slutt, dvs. å bygge produksjonsanlegget, ta ut 
malm, forbehandle den for til slutt å produsere jern. 

Forsøkene hadde også et annet siktemål, og det var å se om vi kunne fremstille 
jern uten noen form for instrumentell kontroll. Produksjonsanlegget ble bygget på 
bakgrunn av den informasjon materiale fra utgravningene gav, og forsøkene må i sin 
helhet betraktes som arkeologiske eksperimenter. Problemstillingene kan deles inn i 
to hovedgrupper: teknologiske og arbeidsorganisatoriske. 

Teknologiske spørsmål var hvordan ovnene ble konstruert, forhold ved malmut
tak fra myra, røsting av malm, selve jernfremstillingen og jernkvaliteten. 

Spørsmål knyttet til organiseringen av arbeidet var arbeidsmengde investert ved 
etableringen av produksjonsanlegg, organiseringen av arbeidet under produksjonen 
og hvor mange mennesker som måtte til for å holde anlegget i gang. 

Det var videre viktig å se hvordan utstyret fungerte i sammenheng. Dette er data 
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som vanskelig kan fremskaffes gjennom utgravninger, da de enkelte elementene vil 
være deler av en helhet. 

Rekonstruksjonen og forsøkene inngikk også som et ledd i formidling, bl.a. i 
forbindelse med opplegg for skoler og ved video- og TV-opptak. 

Det er gjort mange forsøk med fremstilling av jern i bl.a. Sverige, Danmark, 
Polen og England. Her i landet er det derimot ikke tidligere gjort forsøk med 
fremstilling i ovn tolket ved arkeologiske undersøkelser. Det er i drift ovner bygget 
på beskrivelse av Ole Evenstad fra 1782 (Evenstad 1790), og det er rekonstruert en 
slik ovn på Norsk Skogbruksmuseum (Nysæther 1986) og en annen i forbindelse med 
skoleprosjekt i Skogn i Nord-Trøndelag (Berre 1985, 1987). Videre har Arne 
Espelund en modifisert utgave i drift ved Metallurgisk institutt på Norges Tekniske 
Høgskole, Universitetet i Trondheim. 

Hovedprinsipper ved lavteknisk jernutvinning 

Det som kjennetegner den eldste jernfremstillingsteknologien er at den gjorde bruk 
av den såkalte direkte prosessen. Det betyr at jern ble produsert direkte fra malm, 
uten å gå veien om jern-carbonlegeringer, slik som i den moderne masovnsproses
sen. Denne metoden var i eldre tid den eneste praktiske måten å skaffe seg jern på. 
Hvordan virksomheten var organisert er langt fra klart, men det forskningsarbeidet 
som er i gang i forbindelse med utgravningene, vil forhåpentligvis gi svar på noen av 
de aktuelle spørsmålene. 

Den direkte prosessen arbeider med forholdsvis lave temperaturer, slik at metal
let ikke blir smeltet. Den avgjørende faktor i prosessen er ikke reduksjonstempera
turen, heller ikke jernets smelte temperatur, men derimot slaggdannelsestemperatu
ren. Størkningspunktet for blesterslagg ligger mellom 1160 o og 1200 °. Skal en god 
separasjon mellom jern og slagg finne sted, må temperaturen over dette nivået. 

Som det fremgår (fig. 2) starter reduksjonen høyt oppe i sjakta, og prosessen 
fortsetter nedover mot høyere temperaturnivå. Etter at malmen har passert ca 
1000 °-sonen, begynner emner i malmen å reagere med hverandre og slaggdannelsen 
er i gang. Når blandingen av kull og malm har fått en temperatur på nærmere 
1200 °C, er det blitt flytende slagg på vei ned mot bunnen på ovnen. Det utreduserte 
jernet er ved denne temperatur i fast form og består hovedsakelig av mindre 
sammensintrede biter som etter hvert vokser til den såkalte luppen og ligger igjen på 
kullet litt høyere oppe i sjakta. 

Slaggdannelsen skjer i ovnens høytemperatursone, dvs. under det nivået hvor den 
tørre reduksjonen fra jernoksyd til metallisk jern foregår. Dette betyr at slagget på 
en eller annen måte må fjernes, ellers vil det bli til hinder under den videre 
prosessen. For nærmere data om fremstilling viser vi til redegjørelse ved Arne 
Espelund (Espelund 1985). 
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Fig. 2. Skjematisk presentasjon av reduksjon av malm i sjaktovn. l. Røstesone. 2. 
Indirekte reduksjonssone. 3. Oksydasjonssone. 4. Direkte reduksjonssone. 5. Slagg
bad med tapping. Pilen markerer sted for innb låsing av luft. Etter Pleiner 1958. 

Bygging av ovnen 

Alt tidlig i planleggingsfasen meldte spørsmålet seg om alle detaljer ved rekonstruk
sjonen skulle gjenskapes av samme slags materialer som ble brukt i middelalderen. 
Dette kunne i praksis bli vanskelig å gjennomføre ettersom vi manglet den nødven
dige materialkunnskapen. Et annet forhold er at denne typen forsøk er forbundet 
med så mange muligheter for å mislykkes at man burde sikre seg mot at selve 
forsøksutstyret ikke holdt mål. Spørsmålet var da om en kunne foreta forandringer 
uten at forsøksbetingelsene ble forandret i så stor grad at resultatet ikke hang 
sammen med det oppsatte målet. 

Ovnen ble bygget i form og størrelse som den opprinnelige, men materialene 
avvek, hovedsakelig der stein og leire ville oppta trykk og temperatur belastninger. 
Dette gjelder den ytre mantelen som holdt foringen og isolasjonsmassen på plass, og 

91 



mMes!olrk 
E3 Skifer 
mJ Sand 

~ Foring 

1 : 100 

1liiiii1II Kdnlhe /{ e 

~TreverK 
~ S<Ynd-'bdrk 

Fig. 3. Skissene viser hvordan materialet fra utgravningene av sjaktovnene kan tolkes. 
Tegning: Sigmund Jakobsen. 

selve ovnsforingen. Skiferhellene eller kanthellene utenfor ovnen har fungert som 
en ytre mantel. I den rekonstruerte ovnen ble de byttet ut med en jernhylse. Den 
nederste del av foringen som i den forhistoriske ovnen besto av magret leire, ble i 
rekonstruksjonen støpt av ildfast ovnsmasse. 

Fig. 3 viser hvordan materialet fra utgravningene er blitt tolket, mens fig. 4 viser 
hvordan eksperimenteringsovnen ble bygget. Som det fremgår av tegningen (fig 4) 
er de viktigste konstruksjonsprinsippene overholdt. 

Blesterrøret er det til nå ikke blitt funnet spor etter, og det har i dette tilfellet blitt 
erstattet med et keramisk rør. Ovnen ble nedgravet i et svakt skrånende terreng, slik 
at den nederste delen av sjakta under blesterrøret, dvs. ovnens slaggrom, ble 
liggende nedgravet i bakken. Sjakta ble satt på et fundament av ildfast stein. 
Deretter ble jernhylsen satt rundt, og mellomrommet ble fylt med sand. En ekstra 
isolering ble bygget rundt jernhylsen- en tømret kasse fylt med sandblandet furu
bark. 

Om de forhistoriske ovnene har hatt en slik trekasse, er det ikke mulig å si noe 
sikkert om. Men ut fra de data utgravningene har gitt, tyder mye på at det har vært en 
form for kasse, enten av tre eller skifer. Både sandpakningen og jernhylsen er viktige 
elementer i dette konstruksjonsprinsippet. På denne måten får foringen en jevn 
utvidelsesmulighet over hele omkretsen, samtidig som jernhylsen holder det hele på 
plass. Hvis foringen ble anlagt direkte mot materialet uten muligheter for ekspan-
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Fig. 4. Skissen viser hvordan den rekonstruerte ovnen ble bygget. Tegning: Sigmund 
Jakobsen. 

sjon ved høye temperaturer, ville den antagelig sprekke. Det vil da være riktig å si at 
denne patenten hadde fungert godt, noe som antagelig var grunnen til at mange 
ovner av denne typen var forholdsvis godt bevart. 

Forsøksovnen ble som de originale utstyrt med slaggavtapning på siden. Hensik
ten med avtapningen er at ovnen kan tømmes for slagg uten at produksjonsprosessen 
behøver å bli avbrudt. I praksis vil det si at slaggvolumet ikke setter begrensning for 
hvor mye jern som kan produseres for hver blåsning. Det jernet som etter hvert 
produseres, vil delvis bli liggende i kontakt med slaggbadet. Ved at slagget blir 
tappet ut kan luppen eller jernklumpen bli mer ren for slagg når den tas ut av ovnen. 

Tapping av slagg vil også være en stor fordel med hensyn til slitasjen på ovnen. 
Dersom slagget størkner inne i ovnen, blir det nødvendig å knuse store deler av 
foringen for å få det ut. Derfor har slaggavtapningen betydning både for produk
sjonsvolumet pr. blåsning og hvor slaggrent jernet er når det blir tatt ut av ovnen, 
samt at man sparer større reparasjoner på ovnen. Det slagget som blir funnet på 
jernfremstillingsplassene vil da i hovedsak være av en form som forteller hvordan 
ovnen hadde skilt seg av med slagget. Derfor ble det ved siden av forsøksovnen 
gravet en slaggrop av form og størrelse lik de som forekommer på denne type 
jernfremstillingsplasser. Hensikten var å tappe slagg i denne gropa for å se om form 
og struktur på slagget ville ligne på det originale. 

Tilførsel av luft 

Til dette utstyret hører belgen og blesterrøret. Belgens oppgave er å tilføre ovnen 
den nødvendige luftmengde, mens blesterrøret skal overføre og fordele denne 
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luftmengde på riktig sted i ovnen. Det er derfor ikke uten betydning for driftsresulta
tet hvordan dette røret er plassert og hvilken diameter det har. Blesterrøret vil 
bestemme retning og hastighet på den innblåste luftmengde. Dette må stå i forhold 
til den kullmengde som skal forbrennes, formen på ovnens forbrenningsrom m.m. 

Det er ikke gjort funn av belger og blesterrør under utgravningene i området. 
Imidlertid er det ut fra brenningsgrad og smeltesoner i ovnsforingen mulig å måle 
den høyden over ovns bunnen og den retning blesterluften har hatt. Derimot blir det 
vanskeligere å finne holdepunkter når det gjelder blåsebelgens konstruksjon eller 
type. Her ble det å bygge på antagelser, men ved sammenligning mellom det 
disponible arealet fremfor ovnen og den plassen en stor spiss belg tar, er det nærlig
gende å tro at denne belgtypen ikke har vært den vanligste. Da er det lettere å 
plassere stempel belger her. Dette er en belgtype som kan fungere både i vertikal og 
horisontal stilling og krever liten plass, er meget effektiv og forholdsvis enkel å 
bygge. På den annen side har vi ikke historisk belegg for at denne belgtypen har vært 
brukt i området. 

Til forsøkene fikk vi lånt en dobbeltvirkende spissbelg fra en gammel smie på Øst
Rønningen i Fluberg, Søndre Land. Belgen var noe medtatt av væte, og det var 
nødvendig med reparasjon av belgskinnet og utskifting av forråtnet treverk. Belgen 
er et stykke kulturhistorie i seg selv. Den er i hvert fall eldre enn 1839 (årstall på 
utskiftbar del) og smias siste bruker, Hans Ruuden, mente den var brukt av en 
storsmed som var heltidsspesialist og bodde i smia for ca 300 år siden. Han utførte 
smiearbeide for folk fra Land, Hadeland og Valdres. Denne typen dobbeltbelg var 
etter Hans Ruudens erindringer vanlig i smier i Land fram til rundt 1930, da de ble 
skiftet ut til fordel for mindre ferdigproduserte belger. I dag er få smier i bruk, og 
smietradisjonen dør ut. 

Det er usikkert hvor langt tilbake den dobbeltvirkende spissbelgtradisjonen kan 
føres, men eldre historiske kilder angir nettopp denne belgtype i forbindelse med 
jernblestring (Pettersson 1982:81). Dette viser at doble spissbelger har vært brukt så 
sent som den siste delen av hva en kan kalle «Evenstadtradisjonen». Avbildning av 
to enkle spissbelger er vist i utskjæringer på Hylestadportalen fra 1200-tallet (Mats
son 1982:187). Den eldste avbildningen finnes på Sigurdsristningen fra Sødermans
land i Sverige, fra 1040 (Matsson 1982:181). Stempelbelger har vært i bruk i Lima 
helt opp på 1800-tallet. Denne belgtype er kjent over store deler av verden og bygger 
på en lang tradisjon. Det synes derfor ikke usannsynlig at nettopp denne belgtypen 
ble brukt på jernfremstillingsplassene ved Dokkfløyvatn. 

Ettersom det ikke er funnet blesterrør eller deler av det under utgravningene, kan 
det bety at det har vært laget av jern. Det kan derfor tenkes at røret har blitt tatt vare 
på i sammenheng med belgene og det øvrige utstyr på jernfremstillingsplassen, når 
virksomheten var avsluttet for sesongen. Røret kan også ha blitt laget av samme sort 
materiale som ovnsforingen, og i så tilfelle burde det vært mulig å finne deler av 
utskiftete rør i slagghaugen. 
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Trekull 

Jernfremstilling er energikrevende, så produksjonen av trekull har vært en viktig del 
av den totale arbeidsinnsatsen. Derfor vil det være nødvendig å ta dette med i 
betraktningen for at bildet av jernproduksjonen skal bli komplett. 

Opprinnelig har man brent trekull i groper som finnes på denne anleggstypen i 
Dokkfløyområdet. Da arbeidet med trekullproduksjonen må forberedes med hugst, 
tørking av trevirket og selve kullbrenningen tar lang tid og setter krav til både 
kunnskap og arbeidsinnsats, satte det en stopper for planene om en egen trekullpro
duksjon. I stedet kom Oppland Skogselskap oss til hjelp med trekull produsert på 
Randsverk. Kullet var fra avkapp av bord og plank, så størrelsen varierte en del. 

Kullet har i jernfremstillingen funksjon som varmekilde og reduksjonsmiddel for 
malmen. Forbrenningen av kullet skal også føre til at malmen ikke passerer for raskt 
gjennom sjakta i ovnen. 

Malmen 

Til produksjonen er brukt myrmalm som det finnes rikelig av i området. Flere myrer 
var aktuelle, men det ble valgt å ta ut malm fra en myr ved setergrenda Bleste ren ca. 
800 mo h. Nærhet til en rekke jernvinneanlegg samt spor etter graving i eldre tid, var 
avgjørende for valget. 

Malmlaget begynte like under gresstorven og gikk stedvis ned til en dybde på 0,5 
m. Malmen syntes å ligge i konsentrasjoner eller lommer. De øverste malmlagene 
var gulbrune og mer finkornet enn malmen dypere nede som var grovere og vinrød 
av farve. Det ble valgt å ta mest mulig fra bunnlaget, da den lignet mest på det som er 
funnet på jernvinneanleggene. Kjemiske analyser viste et høyt jerninnhold, ca. 
55 %, mens silisiuminnholdet var lavt, ca. 2,5 %. Det var liten forskjell i jerninnhol
det i malmen fra de forskjellige lagene. 

Neste skritt var forbehandling av malmen, og her er røstningen viktig. Hensikten 
er tredelt, man skal fjerne svovel, gjøre malmen lettere å redusere ved at den blir 
porøs pga. oppvarmingen og man skal befri den for kjemisk bundet vann, såkalt 
krystallvann, noe som også gjør reduksjonen lettere. Med andre ord skal røstingen 
gjøre malmen bedre egnet som råstoff. 

Etter at malmen er røstet, må den ikke utsettes for fuktighet. Det har altså vært 
nødvendig å sørge for tørr lagring mellom røsting og blestring (jfr. Evenstad 1790). 
Flere tekniske muligheter for bygging av røste bål eller røste groper foreligger. Vi 
benyttet beskrivelse og tegninger i kilder fra 1700-tallet som basis (Evenstad 1790, 
Schultze 1732). 

I bunnen ble det lagt en platting av halvkløvninger av fersk furu, størrelse ca. l x l 
m. Halvkløvningene ble teljet til langs siden for å få laget så tett som mulig. 
Hensikten var å unngå kontakt med undergrunnen, både for å holde den røstede 
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malmen tørr og for å unngå innblanding av sand og grus. 
Over plattingen ble lagt trevirke korsvis i 3 høyder, for det meste små bjerkestok

ker med diameter 5- 10 cm. Etter at bålet var antent ved hjelp av never og flis og 
ilden hadde fått godt tak, ble det fordelt 10 kg. malm jevnt over veden. Malmen 
avgav etter en tid damp og begynte å få en gråsvart farve. Etter hvert som malmen 
tørket ble den også varmere og begynte å gløde. Et nytt lag med ved og malm kunne 
legges på. I alt ble det lagt på ved og malm tre ganger til. Totalt ble det røstet 40 kg. 
malm. 

Hele røsteoperasjonen ble unnagjort på ca. 4-5 timer. Imidlertid er det mulig å ha i 
gang flere røstebål samtidig, slik at kapasiteten kan økes betraktelig. Malmen ble i 
dette tilfelle liggende i røste bålet natten over, da veden ikke var brent helt opp, noe 
som kan ha bidratt i positiv retning ettersom det etter 10-12 timer ennå var glør i 
bålet. 

Malmen letnet betydelig i vekt, og vi fikk ut ca. 15 kg. malm til de videre forsøk av 
denne røstingen. Fordi vi ikke hadde tørket malmen på forhånd fikk vi et betydelig 
vekttap. Det er lite trolig at man har benyttet så fuktig malm i eldre tid. Bruk av tørr 
malm vil effektivisere røstingen og være mer rasjonelt. 

Det ble ikke undersøkt i hvilken grad malmen ble oksydert. Etter hva som kunne 
observeres, ble bare malm med god lufttilgang oksydert i overflaten til en mørk rød 
farge. Malmen inne i malmdyngen ble grå-svart av farge og magnetisk. 

Det er da neppe trolig at røstingen slik som den ble gjort her ga noe særlig 
oppoksydering av malmen. Røstebålet ble antagelig for kompakt. Dette resulterte i 
en ujevn temperaturfordeling. Derimot syntes det som om mye organisk materiale 
var blitt fjernet. 

Etter dette er det klart at å røste malm ikke er så enkelt som det i utgangspunktet 
kan synes, så her bør det gjøres mer praktisk arbeide. 

Forsøkene med blestring 

En prøveserie på fire forsøk ble gjort i løpet av 2 uker og blir beskrevet i det 
følgende. 

Ovnen ble forvarmet ved å fyre med ved. I det første forsøket var det nødvendig 
med forsiktig fyring fordi foringsmaterialet måtte tørkes. En god forvarming viste 
seg å ta 3 til4 timer. I løpet av denne tiden hadde sjakta blitt fylt opp med ved flere 
ganger, noe som til slutt ga en halvfull sjakt med glødende kull og en del treaske. Det 
første forsøket ble derfor gjort som et «eksperiment» for å utnytte dette kullet og for 
å få en oppfatning av hvordan urøstet rå-malm reagerte. 
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Forsøk nr l 
Etter ca 3 timers fyring med en blanding av bjerke- og granved og en del tørre 
bord biter, var ovnen omtrent halvfull med glødende kull. Under forvarmingen ble 
ovnen drevet med naturlig trekk ved at slaggavtapningen stod åpen slik at luft ble 
dratt inn her. Denne åpningen ble så tettet med sand, og belgen ble satt i gang. 
Derved begynte temperaturen raskt å stige og den første malmen, ca 2 kg., ble satt 
på. Over malmen ble det lagt litt trekull og noen vedpinner. Etter ca. lO minutter ble 
en ny porsjon på 2 kg. malm satt på og deretter litt trekull og ved. Det samme ble 
gjort etter lO minutter, men da med bare l kg malm. Reduksjonen fikk så gå i 20 
minutter før temperaturen ble forsøkt øket. Dette lyktes ikke så godt, antagelig fordi 
det var for lite kull og for mye malm i ovnen. Resultatet ble en del mindre biter av 
sintret malm, slagg og litt jern. Det ble ikke noe flytende slagg og således ingen 
separasjon mellom slagg og jern. 

Fig. 5. Sjakten til ovnen bygges inne i en hylse av jern. Foto: Lars Erik Narmo. 

97 
7- VIKING 88 



Forsøk nr 2 

Ovnen ble forvarmet med ved i ca 3 timer. Deretter ble den etterfylt med trekull slik 
at den hele tiden var fylt opp til randen. Når så all veden til forvarmingen var 
oppbrent, inneholdt ovnen ca 5 kg trekull. Slaggavtapningen ble tettet igjen og 
belgen satt forsiktig i gang. Etter en tid ble en blå gassflamme antent på toppen av 
kullaget. Dette bør tyde på et overskudd på CO-gass i ovnen. 

Den første malmen ble satt på, l kg., og deretter litt kull slik at det dekket over 
malmen. Etter 20 minutter ble det satt på 2 kg. trekull og l kg. malm, slik at sjakta 
hele tiden var fylt opp. Dette programmet ble fulgt gjennom hele forsøket med bare 
liten variasjon i tidsintervallene og tilsatsen av kull og malm. 

Ettersom forsøkene ikke skulle bli for langvarige, ble blestringen avsluttet etter to 

Fig. 6. «l ernsmeden» i 
arbeid. Foto: Lars Erik 
Nanna. 
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timer. De siste 15 minuttene ble temperaturen øket for å gi slagget en temperatur 
som lå noe høyere enn størkningstemperaturen. Dette er nødvendig for en god 
separasjon mellom slagg og jern, samtidig som ovnen blir ordentlig tømt for slagg. I 
denne sluttfasen ble det erfart at belgens kapasitet er viktig. En smiebelg av den 
størrelsen som ble brukt her var i minste laget, da den ble pumpet meget hardt for å 
gi den nødvendige luftmengden i avslutningsfasen når temperaturen skulle økes. 

Slaggavtapningen foregikk ved at avløpskanalen ble gjort fri ved at en liten 
jernstang ble presset gjennom proppen som tettet den. Når stangen så ble trukket ut, 
fulgte det tyntflytende slagget etter, og avtapningskanalen var åpen. Slaggavtapnin
gen var over i løpet av få sekunder, og slaggropen ble fylt opp. Jernet hadde ikke 
dannet noen form for luppe, men forekom i små porøse klumper. 

Fig. 7. Det var et tungt 
arbeid å dra belgen. 
Foto: Lars Erik Nanna. 
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Forsøk nr 3 

Dette ble gjort i forbindelse med TV-opptak hvor hensikten var å filme hele 
arbeidsprosessen fra malm,en ble tatt ut av myra til det ferdige jernet lå på ambolt
steinen. Ettersom forsøk nr 2 hadde vært vellykket, ble det valgt å følge det samme 
programmet. Imidlertid oppstod det lekkasje i belgen etter en times drift som satte 
den ut av funksjon 15- 20 minutter. Problemer med belgen oppstod igjen under 
avslutningen da temperaturen skulle økes. Selv om disse feilene fort ble rettet, må 
forsøket regnes for delvis mislykket da slagget hadde stivnet i bunnen av ovnen. 
Jernutbyttet ble omtrent som i foregående forsøk. 

Forsøk nr4 

Forsøket ble gjennomført med endringer i både blåsningstid og måten ovnen ble fylt 
på for å undersøke hvilken virkning dette hadde på utbytte og slaggmengde. Forhol
det mellom kull og malm ble forandret under blåsningstiden. I begynnelsen var 
forholdet mellom kull og malm 2,5:1, midtveis 1:1, og mot slutten 0,8:1. 

Resultatet ble en større slaggmengde i forhold til jernutbyttet enn ved de tidligere 
forsøkene. Årsaken var antagelig for kort reduksjonstid og for lavt forhold mellom 
kull og malm. 

Fig. 8. Røstebålet er antent. Foto: Lars Erik Narmo. 
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Vurdering av forsøkene 

Selv om forsøkene ble noe hindret pga. dårlig vær, produserte vi noe jern. En del 
observasjoner ble også gjort som er til stor hjelp både til å forstå prosessen og i 
tolkningen av det arkeologiske materialet. 

Ettersom det under forsøkene ikke ble gjort noen form for instrumentell kontroll, 
vil ikke observasjoner betinget av dette bli diskutert her. Derimot ble det brukt 
moderne analysemetoder på både malm, jern og slagg. Resultatene av dette vil 
senere bli publisert i annen sammenheng. 

Til å kontrollere arbeidet i praksis rådet man over de samme hjelpemidlene som 
våre forgjengere: syn, hørsel og smak. Dette krever erfaring, og vi måtte basere oss 
på litteraturen. Her var Ole Evenstads beskrivelse fra 1782 viktig. 

Ved uttak av malmen hørte vi ingen spesiell lyd når myrboret gikk gjennom 
malmen. Dette kan skyldes at malmen var meget finkornet. Det kunne ikke kjennes 
noen spesiell smak på den, men den kunne karakteriseres ved hjelp av farve og 
utseende. Analyser og forsøk hadde vist at malmen dypest nede med vinrød farve i 
form av små flak og grovere korn, var god malm. 

Røstingen av malmen var viktig. Her vil farveforandringer gi verdifulle informa
sjoner. Hvor det har vært overskudd av oksygen, vil malmen bli oppoksydert og få en 
mørkerød farve, mens malm med mindre oksygentilgang vanligvis vil være mørk og 
gråsvart. Det vil altså være mulig å danne seg en oppfatning om røstingen har vært 
god ved å holde øye med hva som hender under røstingen og hvilken farve malmen 
får. 

En stor feil vi gjorde, var at malmen ikke ble tørket på forhånd, før den ble lagt på 
røstebålet. Da den våte malmen ble lagt på bålet, avkjølte den så mye at røstingen 
ble dårlig, dvs. at malmen ikke ble gjennomrøstet. Dette kom også til uttrykk da 
malmen ble kjemisk analysert. Den hadde et høyt glødetap, hvilket neppe hadde 
vært tilfelle hvis temperaturen hadde vært høy nok. 

Et viktig spørsmål var forholdet mellom kull og malm. Som utgangspunkt ble valgt 
forholdet 1:1, noe som i andre eksperimenter er funnet riktig (Tylecote, Austin and 
Wraith 1971:351). Tilsetningen av malm ble øket til forholdet 1:1,3 i forsøk 2 og 3 
som ga de beste resultatene. 

Det knyttet seg stor spenning til ovnen. Et problem var fastheten av ovnsforingen. 
Dette kunne ikke testes, siden vi ikke brukte originalt materiale, men ferdiglaget 
ildfast ovnsmasse. Imidlertid kunne flere interessante aspekter belyses. 

For det første fikk vi mål på hvilken høyde kullet måtte ha i sjakta i denne type 
ovn. Det viste seg at kullet var antent eller svakt glødende i en høyde på ca. 50 cm. 
Dette vil bety at ovnen kan ha fungert med en sjakthøyde på 60-70 cm, noe som synes 
å passe med funnmaterialet. 

Ovnsforingen ble grundig undersøkt etter at ovnen var kjølt ned, men det kunne 
ikke observeres noen form for skade som var forårsaket av jernfremstillingsforsø-
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kene. Det var heller ikke mulig å finne tegn som tydet på noen kjemiske reaksjoner 
mellom foring og slagg. Konstruksjonsprinsippet, dvs. foring, sandpakning og en 
stabil ytre hylse, syntes å være en god løsning. 

Når det gjelder ovnskonstruksjonen synes det klart at det er et nødvendig forhold 
mellom ovnsdiameter, innblåst luftmengde, retning og hastighet, samt høyde over 
bunnen av ovnen. Det er nødvendig å ofre belgarrangementet oppmerksomhet. 
Belgen må gi kontinuerlig luftstrøm, slik at det er avgjørende å ha en form for 
dobbeltvirkende belg eller å bruke to belger. 

Da jernfremstillingsforsøkene skulle avsluttes, ble det blåst noe hardere i de siste 
15 minuttene for å gi slagget en viss overtemperatur og derved bedre flyt under 
tappingen. Kapasiteten på belgen viste seg å være i minste laget da det måtte hardt 
arbeid til for å få tilstrekkelig luft. Belger på størrelse med peispustere kan neppe ha 
fungert ved drift av denne ovnstypen. 

Det er grunn til å legge vekt på at det rekonstruerte anlegget fungerte i og med at 
man fikk skilt jern fra slagg. Forsøkene ble ikke drevet lenge nok til at vi fikk noen 
luppe ut av jernet, men slaggavtapningen fungerte. Videre må vi understreke den 
funksjonelle sammenhengen i utstyret som helhet og sammenhengen med de arkeo
logiske data. 

Forsøkene har vist at prosessen er arbeidskrevende og at kvaliteten på råstoffene 
er viktig. Ikke bare malmkvaliteten teller med, men også kullet, og her må man 
vurdere ulike treslag, deres tetthet og størrelsen på kullstykkene. Imidlertid må det 
understrekes at forsøksserien foreløpig er for liten til at man kan legge avgjørende 
vekt på de data man har om variablene. Dette vil vi legge vekt på i senere forsøk. 

Undersøkelse av produktene 

Årsaken til at jernfremstillingsforsøkene ikke gav noen luppe av jern, men en del 
mindre klumper og biter, er trolig den korte tiden blåsningen pågikk, og at det da ble 
påsatt lite malm. Totalt ble det fremstilt ca. 5 kg urenset jern av 35 kg røstet malm. 
Dette utbyttet synes nok å være i minste laget, men en må ta i betraktning at dette 
refererer seg til forsøkssmelting. 

Jernet viste seg å inneholde mye inneslutninger av slagg. Slike er vanlige i jern 
fremstilt etter denne metoden. Imidlertid er det mulig å kvitte seg med en stor del av 
dette ved gjentatte oppvarminger til over slaggsmeltingstemperatur og etterføl
gende utsmidning. Denne operasjon utførte vi ikke på jernet her. Både mikroskope
ringer og kjemiske analyser av jernet viste et meget lavt kullstoffinnhold (fig. 9). 
Analyseresultatene lå mellom 0,015 og 0,025 % C, så jernet var meget mykt og 
smi bart. 

Slagget ble bare tappet når forsøkene var avsluttet. Imidlertid er det et spørsmål 
om de forhistoriske ovnene av denne type ble tappet kontinuerlig, ved jevne mel
lomrom, eller bare til slutt når ovnene ble blåst ned. For de forsøkene vi gjorde, var 
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Fig. 9. Mikrobilde av jern med lite kullstoff fra jernfremstillingsforsøk 2. 1150 X 
forstørret. Foto: Sigmund Jakobsen. 

det ikke behov for noen ekstra tapninger, da det ble tilsatt lite malm. På den annen 
side taler slaggfunnene for at det har vært en viss slaggmengde inne i ovnene før 
tapping. Det er funnet mye av det såkalte tappeslagget som har stor likhet både i 
form og størrelse med slagg dannet under forsøkene. Disse sammenligningene viser 
bare at her har vært en viss likhet i situasjonen, men de angir ikke hvor mange ganger 
ovnen ble tappet under en blåsning. Det er forhold som både taler for og imot en 
prosedyre med flere tapninger under samme blåsning. Det synes ut fra forsøkene og 
sammenligninger mellom gammelt og nytt slagg at ovnene har blitt tappet med jevne 
mellomrom slik at jernproduksjonen kunne holdes i gang over flere timer enn 
tilfellet var under forsøkene. 

Organisering av arbeidet 

Under byggingen og driften av det rekonstruerte anlegget ble det etter hvert ganske 
klart at jernproduksjon etter blestermetoden er noe langt mere enn å pumpe belgen, 
legge kull og malm i ovnen for til slutt å tappe slagg og ta ut luppen. Hoveddelen av 
arbeidet består av forberedelser i form av vedhugst, kullbrenning, uttak av malm og 
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forbehandling av den, bygging og vedlikehold av ovnsanlegget og belger m.m. Når 
så sesongen var over måtte anlegget klargjøres for vinteren. Listen kunne gjøres 
lengre, men den gir alt nå en pekepinn om at her ble lagt ned mye arbeid før den 
situasjon oppstod som for oss ble den sentrale, nemlig selve blestringen. Det ble også 
klart at mange av de nevnte aktiviteter måtte legges til ulike tider på året, alt etter de 
naturlige forutsetningene. 

De største problemene som oppstod under jernfremstillingsforsøkene, kom på 
grunn av fuktighet i veden, kullet og malmen. Det satte inn med en regnværsperiode 
da forsøkene ble gjort, så forholdene var ikke de beste. Imidlertid understreket 
dette betydningen av at anleggene må beskyttes mot vind og nedbør. Selv små 
mengder nedbør kan ødelegge ferdigrøstet malm, trekull eller en blestring. Behovet 
har ikke nødvendigvis vært å beskytte jernsmedene, men det arbeid som er nedlagt i 
form av trekullproduksjon og forbehandling av malmen. 

Det vil selvsagt være vanskelig å få en sikker oppfatning av den totale arbeids
mengden ut fra de få forsøkene som her ble gjort. Det kan nevnes at for å få laget l kg 
jern brukte vi 17 kg fuktig malm fra myra og 85 kg brensel. På den annen side ga 
forsøkene en oppfatning av hvor mange personer som var nødvendig for å klare en 
blestring når alt var gjort klart på forhånd. Det viste seg at to personer kunne klare 
det, men det beste ville være minst tre, da selve blestringen burde ha vært drevet mye 
lengre enn hva tilfellet var her. Det øvrige arbeide, som vedhugst, uttak av malm, 
røsting, trekullproduksjon og bygging av anlegget er det trolig fullt mulig for et par 
mann å klare. Den mest arbeidskrevende delen har nok vært vedhugsten til kull bren
ningen. Her skulle veden også kløves, tørkes og transporteres til jernfremstillings
plassen hvor den også skulle oppbevares tørt. 

Det er ikke klarlagt om røstingen av malmen har foregått på selve jernfrem
stillingsplassen. Dette er et spørsmål man vil søke å belyse gjennom de videre 
undersøkelsene. 

Arbeidet med å bygge ovnen var ikke stort i forhold til de forberedelser som måtte 
gjøres for å skaffe til veie det nødvendige materialet. Etter tre dagers arbeid stod 
ovnen ferdig, men det må understrekes at de materialer som ble brukt er enklere å 
arbeide med enn de opprinnelige. 

Den viktigste informasjon denne undersøkelsen gav, bortsett fra det ovnsteknolo
giske, var at denne form for jernproduksjon neppe var noe som ble gjort nå og da i 
ledige stunder. Det kan ikke ha vært så lettvint at det bare var å dra til fjells et par 
dager for å blestre det jern en behøvde for året. 

Produksjon av jern krevet et vel planlagt arbeidssystem, hvor store investeringer 
ble gjort i form av arbeide og installasjoner. Det ville også under arbeidet med 
råmaterialene være en fordel å dele opp arbeidsperiodene til de tider på året hvor et 
best mulig resultat kunne oppnås. 
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Summa ry 

fron Production rekindled at Dokkfløy: An Attempt at Experimental Archaeology 

In connection with the construction of a dam and hydro-electric plant on the 
Dokkfløy River, a num ber of iron extraction sites have been investigated along the 
Dokkfløy near the border separating the municipalities of Nordre Land and Gausdal 
in Oppland County. 

Many of the bloomeries are from the Middle Ages. On these sites are found shaft 
furnaces of burnt clay (Fig. l) with channels for the tapping of slag. The furnaces 
have had an inner diameter of 30- 35 cm, and were probably about 70 cm high. 

In order to test the data retrieved through excavation and to hetter understand the 
entire extraction process from start to finish, it was decided in the autumn of 1987 to 
reconstruct and test a furnace. Although a num ber of furnaces have prevismsly been 
constructed on the basis of information from 18th century written sources, no 
attempt in Norway has ever been made at reconstructing a furnace of this age and 
type solely on archaeological evidence. 

In size and shape, our furnace was true to the original, although we chose to 
replace the inner clay lining with other fire-proof material. Instead of an outer 
construction of vertical flagstones, we built our furnace within an iron sheathe (Fig. 
4). For extra insulation, a timber box-like construction was built around the furnace 
and filled with a mixture of sand and pine bark. 

Our excavations have provided us with little information about the type and 
appearance of the bellows used in medieval times. For our experiments we used an 
old pointed bellows borrowed from a local smithy. Charcoal was used to fu el the 
furnaces and was vital to the reduction process. Originally, it was burnt nearby in 
special charcoal pits. In our experiments, ready-made charcoal was used, as the 
preparation and burning of charcoal is a time-consuming process. 

For the production of iron, local bog ore was used. There are abundandant 
supplies of high quality bog ore in the Dokkfløy area, and our ore was taken from a 
bog which showed signs of previous ore extraction. The ore was taken from the 
deepest levels of the bog and was wine-red in co l or. 

The ore was then roasted over an open fire on a lm x lm «platform» built of 
al terna ting rows of horizontallogs. The oxygen in take was uneven, and this aspect of 
ore preparation should be investigated more closely. 

Over a two week period, four burnings were carried out in which we tested various 
aspects of the iron extraction process. Test l was only a test of the durability of the 
furnace itself. Liquid slag was not produced, only small pieces of singed bog ore, slag 
and iron. Test 2 produced liquid slag which was tapped off through the slag channel. 
Iron did not congeal into a bloom but was produced in the form of small porous 
pieces. During Test 3, we had problems with the bellows and consequently the slag 
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hardened in the furnace. Ir on was, however, produced, though similar in type to that 
of Test 2. Test 4 was successful, although we observed that more slag was produced 
as the relationship between charcoal and ore gradually changed. Initially, we used 
equal amounts of charcoal and bog ore, but while conducting Test 4, ore was 
increased to a ratio of l: l ,3. The experiments were carried out without instrumental 
control. Based on the results of our modest experiments, we feel that our recon
structed furnace was a success. We were able to produce iron using the slag tapping 
technique. A num ber of valuable observations were made which have increased our 
understanding of the iron extraction process, and which have aided us in o ur 
interpretations of the arhaeological evidence. 

The ignited charcoal in the furnace shaft reached a height of 50 cm, indicating that 
the furnaces would have functioned with a 60--70 cm high shaft. 

The type offurnace used, with its surrounding construction of clay lining, sand and 
sturdy outer sheathe also functioned well. 

The working of the bellows warrants special attention. The bellows must be able to 
provide a continual and abundant air supply. 

We did not produce a bloom, only small pieces and lumps of iron. This was 
probably due to the short duration of our experiments, and that too little ore was 
used. From the 35 kg of roasted bog ore used, only 5 kgs of iron were produced: a 
rather meager result. 

Our iron contained large amounts of slag, but further processing was not attempt
ed. The carbon content was low, 0,015- 0,025% C, which meant that the iron was 
both pliable and easy to work. Because of the small amounts of ore used, it was only 
necessary to tap the slag towards the end of each burning. 

Our experiments have shown that iron extraction was a time-consuming process. 
Most of the work involved pre-burning preparation, such as wood-cutting, charcoal 
burning, ore extraction and roasting, as well as the construction and maintenance of 
the furnaces and bellows etc. 

The greatest problems we encountered were related to dampness present in the 
wood, charcoal and ore, indicating that there must have been a need to protect the 
bloomery sites from precipitation. 

It is difficult to estimate the total work input involved in iron extraction. In our 
experiments, 17 kg of damp ore and 85 kgs of fu el were u sed to produce l kg of iron. 
We also showed that two persons could have adequately manned a furnace, ifall 
necessary preparation had been done in advance, although a work force of three 
would have be en a more ideal num ber. 

Iron extraction demanded a well planned system of organization, which involved 
considerable investments of time, labor and materials. It would have been clearly 
advantageous to carry out the various procedures during appropriate times of the 
year when the best results could have been achieved. 
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Per Holck 

Myrfunnet fra Skjoldehamn- mannlig 
same eller norrøn kvinne? 

Andøya i Vesterålen er et av de mest værharde strøk i vårt land- et forblåst landskap 
hvor marken er hvit og himmelen sort en stor del av året. Fra vest og nord står ishavet 
på og gjør ofte tilværelsen mindre behagelig for den delen av befolkningen som 
holder til her. Det er på «lesiden»- på Andenes, Dverberg og Risøyhamn- at de 
fleste bor idag. 

Det kan se ut som om Andøya i eldre tider ble betraktet som et rent utvær. Selv 
dikterpresten Petter Dass, som ellers var en varm forsvarer av den nordnorske natur 
og dens egenart, har ikke hatt stort til overs for dette stedet. Han skriver om 
Andenes prestegjeld: «Vel maa det for Navnets Skyld kaldes et Brød/Men Gud som 
har taalt for os Mennisker Død l Bevare mig did til at komme.» 

Til tross for dette dystre utsagn går øyas norrøne befolkningshistorie langt tilbake i 
tiden. Spor efter en gammel hulvei fra nord til syd vitner om en utstrakt trafikk også 
over land, og de svære gårdshaugene på Andenes, Åse, Nordmjele og Bleik tyder på 
en større befolkningsaktivitet enn det vår tids klima, vegetasjon og ernæringsgrunn
lag skulle tilsi. 

Andøya er dårlig forsynt med trevirke, og i lang tid har derfor menneskene skåret 
torv til brensel på de svære myrområdene her. En junidag i 1936 sto en mann og skar 
brenntorv ved Skjoldehamn på sydøstsiden av Andøya. Med ett oppdaget han at 
spaden hadde skåret borti føttene på et lik dypt der nede i myren. Det var pakket 
godt inn i et ullteppe, og man kan nok forstå hans forskrekkelse over dette funn. 

Under liket var det lagt rått tiløksede bjerkekjepper på tvers og over dette et 
reinskinn med hårene opp. Ullteppet som liket var pakket inn i, var surret forsvarlig 
sammen med tynne lærremmer fra anklene og opp til knærne; derfra var det 
surringer av smale bånd. Liket lå på venstre side, med knærne lett trukket opp og 
høyre arm strukket nedover. Over det hele var det lagt never. 

Selv om funn av oldsaker nok hadde forekommet rundt om, var man enda ukjent 
med «mose lik», som allerede var et begrep på Kontinentet, og det ble da naturlig 
nok antatt at man her sto overfor en kriminalsak. Politimesteren som ble varslet, 
beordret liket gravlagt på kirkegården. 

Selv i vårt århundre kan man noen ganger, både i Norge og i andre land, særlig i 
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Fig. l. Andøya. Funnstedet ved Skjoldehamn avmerket med pil. 

avsidesliggende samfunn, oppdage at handlinger med røtter langt ned i hedendom
men lever sitt ubevisste, dunkle liv i en tåkeverden mellom fornuft og tro, mellom 
intelligens og instinkt. Om det nå var Andøy-befolkningens følelse av lojalitet 
overfor gamle, nedarvede- om enn uklare, glemte- tradisjoner, eller rett og slett 
trang til bevisst ulydighet mot øvrigheten, skal være usagt. I alle fall: liket ble ikke 
nedsatt på kirkegården, men igjen nedgravet i myren, like ved det opprinnelige 
funnstedet. 
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Tromsø museum fikk snusen i saken, nærmest ved den rykteflom som fulgte. Det 
ble sagt at klærne til den døde hadde vært en folkedrakt fra 17 -1800-årene. Og da det 
dessuten nå var langt på høst allerede, besluttet man også der at det visst ikke hastet 
så svært med å undersøke stedet nærmere. Pr. korrespondanse ble grunneieren 
anmodet om å ta funnet forsiktig opp og sende det med postbåten til museet. 

De undersøkelser som der ble iverksatt konsentrerte seg i hovedsaken om likets 
drakt, som man overraskende nok fant å være middelaldersk- det første funn i sitt 
slag i Norge. Benfragmentene ble sendt til Anatomisk Institutt i Oslo. Betegnelsen 
«lik» er muligvis en overdrivelse i denne sammenheng, for det som i november 1936 
ble mottatt på instituttet og katalogisert under «Antr .nr. 4302» var i sannhet et 
ynkelig skue. Dr. Gutorm Gjessings brev til instituttets bestyrer, professor K.E. 
Schreiner (datert 12/11-36) lyder: 

«Kjære herr Professor. 
Jeg sender Dem idag de sørgelige rester av et skjelett fra en myr på Nygård i Skjoldehamn, Bjørnskinn, 
Dverberg pgd., Nordland. Skjelettet blev funnet påkledt c. 80 cm dypt liggende på stokker, hvorover var 

Fig. 2. De største gjenværende rester av skjelettet (antr.nr. 4302). 
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lagt never og et reinskinn. Av benene var kraniet i noenlunde form, men smuldret så å si til støv. 
Benformasjonen viste dog at det hadde vært en middels stor mann (brev fra Hans Lia vik, Skjoldehamn.). 

Klærne var tålig godt bevart, og såvidt jeg kan skjønne må det være en norsk drakt fra senere 
middelalder, han var bl.a. iført kaprun, den middelalderske hetten som gikk langt nedover skuldrene. 
Det som framfor alt tyder på norsk og ikke lappisk drakt, er at mannen har hatt hoser. Lappene har 
sikkerlig aldri brukt slike. 

Da funnet i alle tilfeller er av meget stor interesse for drakthistorien, vilde det være av stor betydning 
om det av restene lar sig avgjøre om mannen var nordmann eller lapp ... » 

På baksiden av brevet har professor Schreiners «faktotum», preparant Alf Søder
holm, skrevet en slags fortegnelse over funnets enkelte deler: 

«Skalle taket, fullstendig dekalsinert og deformert. 7 hvirvellegemer, alle fra øverste halvdel av brysthvir
velsøilen, 3 tvertagger med leddskåler, l bueplate med venstre øvre og nedre ledd tagger og deformert 
ryggtagg, l løs ryggtagg, l mellomhvirvelskive fra øverste del av brysthvirvelsøilen, høire første ribbe og 
def. venstre første og annen ribbe, 7 andre ribber, desuten 2 ribbebrusker. Def. høire skulderblad, l 
kraveben så avkalket og deformert at man ikke kan si enten det er fra høire eller venstre side. Venstre 
lårben øvre og nedre ende vel bevart men dårlig på midten. Høire lårben øvre ende mangler, nedre 
tredjedels laterale del avråtnet så bare litt av den laterale kondyl er i behold. Øvre og nedre ender av 
begge skinneben. Distale ender av begge leggben. Venstre ristben, helben, båtben, terningben, 3 
kileformede ben, alle fra venstre fot, desuten 3 falanger, sansynligvis venstre. 7 ubestemmelige frag
menter. 

Professor Schreiner skal skrive til Tromsø for å høre om Museet har noe imot at det kastes. Man kan 
intet si om restene er av lapp eller norrøn. Senere er kommet flere knokler og litt hår.» 

Selv om vi vel idag egentlig ikke er blitt så mye klokere hva bestemmelsen av 
skjelettrestene angår, får vi iallfall være glade for at destruksjonsplanene ikke ble 
satt ut i livet. Men man gremmes kanskje likevel over de mulighetene som gikk tapt 
dengang, når et nytt brev fra dr. Gjessing (datert 2/11-37), åpenbart ledsaget av 
nyoppdagede benfragmenter, sier: 

«Kjære herr professor Schreiner. I særskilt pakke sendes idag rester av mannen (kvinnen?) fra Skjolde
hamn, som kom fram ved mitt besøk isommer. De har vel ingen betydning, dessverre, men jeg sender 
dem likevel i det forfengelige håp om at de skal kunne hjelpe til å få gjort en mann ut av ham. Om det kan 
ha noen betydning, kan jeg opplyse at særlig koften er ganske påfallende skjev i snittet, slik at en nærmest 
skulde tro han hadde vært pukkelrygget. 

Med hensyn til den brist i hjerneskallen som man på stedet mente å ha hørt i radio skulde være 
konstatert, har jeg sett etter i notatboken hvad finneren mente å ha konstatert: «R. Olsen mener å ha 
konstatert et brudd på hjerneskallen. Hjernemassen var bevart, og bruddet i kraniet var en trekantet brist 
med 5/2" sider midt oppe i issen. I hjernemassen sås en lys rød flekk rett innenfor bruddet.» Hvorvidt herr 
Olsens obduksjon kan ha noen rimelighet for sig, vet jo ikke jeg ... » 

Selv kan jeg av instituttets arkiv ikke se at professor Schreiner har hatt stor interesse 
for funnet, og noen videre bestemmelser eller redegjørelser ut over det ovenfor 
siterte er ikke påtruffet. 

Benfragmentene har siden mottagelsen ligget magasinert på Anatomisk Institutt 
og har vel neppe forandret seg stort i løpet av denne tiden. I alle fall synes utseendet 
idag å stemme godt overens med preparant Søderholms beskrivelse, selv om det 
hverken kan sees tegn til «pukkel» eller «hull i hodet». 
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Fig. 3. Skjoldehamn-mannens kalott (antr.nr. 4302). 

Det er, som figur 2 viser, dekalsinerte, deformerte rester av underekstremiteter, 
skulderblad, brystben samt deler av hvirvler, hånd- og fotskjelett. Av skallen er kun 
kalotten tilbake som en skrukkete «lue» av lær (fig. 3). Kun en knokkel- høyre 
spole ben- har sin opprinnelige fasong i behold; den er dermed også målbar. 

Selv om skjelettets kalk har blitt løst opp av Skjoldehamn-myrens humussyrer, 
som derved har skrumpet knoklene noe i forhold til deres opprinnelige størrelse, kan 
man straks slå fast at det her ikke er snakk om noe stort eller grov bygget individ. Det 
finnes riktignok ingen kjønnsspesifikke skjelettdeler bevart (f.eks. bekken), men 
knoklene er i seg selv så små og grasile, uten antydning til prominerende muskelfes
ter e.l., at man ved første øyekast kan tro at de stammer fra en kvinne, ca. 155 cm høy 
(beregnet ut fra spole benet). Denne kroppshøyde beregningen er sannsynligvis 
unøyaktig, men stemmer godt overens med plaggenes størrelse. Helt sikkert er det 
iallfall at det her ikke dreier seg om et mannsskjelett, av den type man er vant med 
fra vårt norrøne materiale. 

Noen av skallesuturene kan sees på den skrukkete skalleoverflaten; de viser en 
begynnende obliterering av sut.coronalis med full innvendig lukning (lamina 
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interna). Det er ingen leddforkalkninger eller nevneverdig slitasje å se, men hvirv
lene har litt skarpe kanter, og det er små «benkammer» på øvre rand av kneskålene. 
Os xiphoideus er forbenet og sammenvokst med brystbenet. En individualalder på 
omkring 40-45 år skulle derfor være sannsynlig. 

Nå skaper vår «kjønnsdiagnose» endel hodebry, all den stund dette feminint 
pregede individ ble funnet iført et antrekk som klart peker i mannlig retning. Dr. 
Gjessing går i sin redegjørelse åpenbart ut fra at det rent drakthistorisk ikke dreier 
seg om en same (så som lester i skoene, hoser etc.;, se Viking bd.II, s.53ff, samt 
brevet av 12/11-36). Men han nekter ikke for at det i drakten også finnes likhetstrekk. 
Ja, han konkluderer faktisk med at likhetspunktene er så mange at de vil kunne ha 
betydning for hittil uløste spørsmål om samedraktens opphav. «Når samedraktens 
historie en gang skal skrives, vil en ikke kunne komme utenom Skjoldhamn-funnet» 
(Viking bd.II, s.55). 

Selv om det i årenes løp har blitt publisert mange verdifulle arbeider om nettopp 
dette emne, kan det likevel være av betydning for drakthistorikerne å være klar over 
at skjelettrestene fra Skjoldehamn ikke kan utelukkes å ha tilhørt en mannlig same. 
Sagt på en annen måte: dersom drakten virkelig har blitt laget for vedkommende 
individ- hvilket jo er mest sannsynlig, også fordi størrelsen synes å passe- og dertil 

. avspeiler personens virkelige kjønn, så er dette faktisk den eneste tolkningsmulig
het. Samenes skjelett karakteriseres blant annet - foruten en gjennomsnittlig 
kroppshøyde på ca. 155-160 cm- nettopp ved det grasile, nesten feminine skjelett, 
uten de markerte muskelfestene som er så typiske for menn av den nordide rase, og 
med det spesielt tynne skalletak. Til tross for at Skjoldehamn-skallens opprinnelige 
tykkelse vanskelig kan bedømmes normalt øker den med alderen og er ikke 
signifikant kjønnsforskjellig - står dimensjonene med sikkerhet ikke i forhold til 
suturlukningene for nordide individer, men kan altså meget vel passe til en velvok
sen same. 
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Fig. 4. Tandemacceleratorlaboratoriets dateringsskjema (efter Goran Possnert). 

114 



At det ved liket også ble funnet et knivskaft- også en mannlig attributt- gjør ikke 
saken lettere, all den stund dr. Gjessing karakteriserer skaftets form som «ikke 
ukjent i nordnorske funn fra avfallshauger og hustufter fra senmiddelalderen og 
tidlig efterreformatorisk tid». 

Eftertiden har ut fra det samlede funnkompleks tenkt seg «Skjoldehamnmannen» 
datert til senmiddelalderen. Litt overraskende var det derfor da biter av skjelettet 
som ble sendt til Tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala for nærmere datering, 
der fikk en 14C-alder på 930±85 år (kalibrert 1000-1210 AD; Lab.nr. Ua-311), 
m.a.o. nærmere 400 år eldre enn det som hittil har vært antatt. Ullteppet ble datert 
ca. 200 år yngre (se fig. 4). En samtidig 13C-undersøkelse av knoklene (d = + 
2,5 %o) viser, ikke uventet, at vedkommende i hovedsaken har ernært seg av sjødyr. 

Undertegnede har ikke tilstrekkelig kjennskap til drakthistorie for å kunne vur
dere Tandemacceleratorlaboratoriets resultater i forhold til draktfunnets karakter. 
Dateringsmetoden har som kjent sine svakheter; i vårt tilfelle var benfragmentene 
uten karbonat (kun oppløslig fraksjon D ble anvendt ved analysen) og en bedøm
melse av gjenværende humus' innvirkning på resultatet vanskeliggjordes derfor. 

Hva som derimot kan sies å være helt sikkert, er at skjelettet ikke har tilhørt en 
mann av nordid rase. Benfunnets grasile preg kan peke i retning at et kvinnelig 
individ. Men mere rimelig er det å se den klart mannspregede drakten med tilhø
rende kniv i relasjon til skjelettrestene, som da må bedømmes som samiske. I så fall 
har man i Skjoldhamn-mannen trolig det eldste samiske funn i vårt land. 

Summa ry 

The bog find from Skjoldehamn- male Lapp or Nordic female 

In 1936, a human body was found in a bog on the island of Andøya in Vesterålen, 
Northern Norway. The find with its textiles was seriously damaged and was sent to 
Tromsø Museum for further examination. The decalcified skeleton was later sent to 
the Anatomical Institute of Oslo. Only one long bone was measurable. It indicates 
that the individual was about 155 cm tall. 

It has not for certain been possible to determine the sex of the individual. 
Although the skeletal remains were delicate in a rather feminine way, the clothes 
and a knife handle found in connection with the body indicate that the individual was 
a man and because of the gracile bones a male Lapp. Radio Car bon da ting gave a 
calibrated age of 1000-1210 AD. 
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Jørgen H. J ensenius 

«Kirkene ingen kunne målbinde» 
Undersøkelser om proporsjonssystemer, 
i norske kirker 

Innledning 

Utenfor Norge har mange beskjeftiget seg med studiet av målforhold, geometriske 
figurer og lengdeenheter anvendt i de middelalderske byggeprosesser (Graf, 1958; 
Naredi-Rainer, 1984). I de fremlagte hypotesene er utgangspunktet ofte et forhold, 
en enhet eller en figur hentet fra litterære kilder, for eksempel fra matematiske 
skrifter. Målene som er bearbeidet er ofte tatt fra tegninger i ulike målestokker og er 
derfor både unøyaktige og usammenlignbare. Systemene som er lagt frem er gjerne 
kompliserte og innbyrdes selvmotsigende (Wittkower, 1967, s.162). 

Mer fruktbare er de arbeidene der forfatterne selv har målt i kirkene og der de 
legger frem en metodologisk drøfting av undersøkelsene. Dette gjelder for eksempel 
for tidlige kirker i Palestina (Chen, 1979), Michaelskirche i Hildesheim (Beseler, 
1954), klosteret i Cluny (Conant, 1968), Norwich-katedralen (Fernie, 1976) og 
utgravningen i Yeavering (Hope-Taylor, 1977). Teoretiske arbeider om hvilke 
grunnfigurer som kan ha vært vanlige (Kidson, 1956) og hva de senere bygghyttebø
ker kan fortelle (Shelby, 1977), er også til god hjelp. 

Inspirert av disse forskeres metodikk har jeg undersøkt Lomen stavkirke og 
funnet frem til en måte å uttrykke de fundne lengder og forhold, aritmetisk og 
geometrisk, i grafisk form. Jeg har kommet til at bygningens hovedmål kan ha 
fremkommet ved bruk av sirkler, kvadrater og kvadratenes diagonaler i planleg
gingen, og at figurenes størrelser kan forstås som enkle og hele tall i utgangspunktet 
(Jensenius, 1988). 

Praktisk erfaring tilsier at byggere alltid har hatt teoretiske hjelpemidler i sitt 
arbeid. Systematisering og organisering har vært påkrevd selv ved mindre bygg. 
Økonomi i videste forstand har krevet at man fant den enkleste løsning på det 
praktiske problemet. For å holde rede på de ulike elementene og deres innbyrdes 
plassering, har tall og figurer blitt brukt ved planlegging og tillagning. 

Begrepet proporsjon blir ofte brukt og har i denne sammenheng minst to ulike 
betydninger. En ikke uvanlig definisjon innen den kunsthistoriske beskrivelsesmåte 
kan være: «Den harmoniske sammenheng mellom delene og helheten i et kunstverk; 
eller estetisk balanse, eller symmetri og en passende målestokk mellom form og 
gjenstand» (Ene. Br.). I matematikken derimot, er aritmetisk og geometrisk propor-
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sjon definert i forhold til tallstørrelser. En geometrisk proporsjon er en ligning 
mellom to tallforhold, brøker, hvor kvotienten i begge ledd er den samme. 

Mens den første definisjonen vil være avhengig av beskriverens skjønn, utdan
nelse og kulturelle tilknytning, er den matematiske definisjonen begrenset og enty
dig. Middelalderbyggerens skjønn må ha ligget i vurderingen av materialenes egen
skaper og i valget av antalllengdeenheter, forhold og figurer som kunne tilpasses 
materialene og byggeoppgaven. Tallene og figurene må være valgt utfra deres 
enkelhet og anvendelighet, størst mulig nøyaktighet på den enklest mulige måten. 
Allikevel kan det ha blitt komplekst der ulike bygge faser har krevet tilpasninger, slik 
en nyere analyse av katedralen i Chartres postulerer (James, 1979, 1981). 

I den første definisjonen er beskrivelsen ofte evaluerende, man snakker om «gode 
proporsjoner», noe som ikke er vanlig i den anvendte matematikken, hvor det er 
snakk om hensiktsmessighet. Ved planleggingen av en kirke kunne byggeren bruke 
de samme tall, forhold og figurer som samtidens teoretikere når de utla verdensaltet 
og de kosmologiske sammenhenger. Dette viser at enkle tall og figurer har et stort 
anvendelsesområde ved sin generalitet, tall og figurer kan ha vært anvendt med ulikt 
ideinnhold av ulike faggrupper. 

Fig. l. Domkirken i Trondheim før restaureringen. 
(etter Nordhagen, 1914,s.23.) 
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Fig. 2. Nordhagens konkurranseutkast for domkirken. 
(etter Nordhagen, 1914,s. 13.) 

Utfra den store interesse det er internasjonalt for undersøkelser av mål og deres 
mulige systematiske bruk i middelalderens byggeri, kan det være på sin plass å se hva 
som er gjort til nå i Norge på dette feltet. 

Trondheim domkirkes restaurering 

I forrige århundre påbegynte man restaureringsarbeider i Trondheim domkirke 
(fig.1). Oktogonen ble konservert, kor og tverrskip ble satt i stand, korbuen gjen
oppbygget. Så ble vestskipet og sentraltårnet rekonstruert så nøyaktig som mulig 
etter de bygningsarkeologiske spor. Selv om intensjonen var å gjenreise kirken i 
dens opprinnelige form, måtte mye bli kunstnerisk nyskapende, særlig gjaldt dette 
vestfronten. I 1907 vant Olaf Nordhagen og Henrik Bull den utlyste konkurransen 
med et prosjekt som skulle bearbeides videre (fig.2). Bull trakk seg, og Nordhagen 
fortsatte alene (Tschudi-Madsen, 1981, s. 76-). I de første utkastene forsøkte Nord
hagen å lage middelalderarkitektur etter tradisjonelt 1800-talls mønster med 
engelske forbilder, men med fransk rosemotiv. I 1914 la han så frem et helt nytt 
utkast (Fischer, 1965, s. 478-). 
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Fig. 3. Spor i tårnets vestvegg. 
(Foto Domkirkens arkiv) 
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Fig. 4. Macody Lunds rekonstruksjon. 
(Kilde: Macody Lund, 1921,pl.XXIX) 



Samtidig presenterte stipendiat i historie Macody Lund et geometrisk system som 
han mente hadde ligget til grunn for vestfrontens opprinnelige utforming. Det var 
takspor på sentraltårnet sammen med en av dets prydgavler med vinkel 63 °26' som 
ledet ham til det han opplevet som domkirkens og etterhvert arkitekturhistoriens 
glemte byggesystem (fig.3). Han mente å finne vinkelen igjen i alle bygningens 
hoved- og underledd og knyttet den til konstruksjonen av det Gylne Snitt og av 
pentagonen. Han postulerte at systemet med denne figuren «ad quadratum» også 
var grunnlaget for den sakrale bygningskunsten alt i antikken. Med dette systemet 
mente han at han kunne rekonstruere vestfronten (fig.4). 

Med sin store iver klarte han å skape en stemning i opinionen som førte til at 
Stortinget gikk med på å la ham utvikle og fremlegge sitt system lønnet av de midler 

Fig. 5. Nordhagens system. 
(etter Nordhagen, 1914,s.38) 
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som var bevilget til restaureringsarbeidene (St.f. 1915 ,s.2652). I tillegg ble arbeidet i 
domkirken stanset for å vente på Macody Lunds arbeid (Fischer, 1965,s. 485). 
Norske Arkitekters Landsforbund reagerte sterkt på denne desavouering av rest
aureringens ansvarlige ledelse. 

Nordhagen hadde tydeligvis ikke tatt Macody Lund alvorlig nok, men fra nå av ble 
det en strid hvor mange ville ta parti, av ulike grunner. Som kunsthistorisk medlem 
av domkirkens tilsynskomite, sendte Hans Dedekam i 1916 ut et skrift: «Gotik og 
geometriske systemer», hvor han gjorde rede for hva man visste om slike systemer. 
Selv om han viste at geometriske figurer nok hadde vært i bruk, fraskrev han en slik 
bruk noen særlig verdi. 

For Nordhagen hadde utgangspunktet for arbeidet vært de arkeologiske spor i 
bygningen, uten at disse skulle hindre ham 1 å lage noe nytt på fritt grunnlag der det 
ikke var noe å holde seg til. På tross av at taksporet i tårnets vegg hadde vært kjent i 
mange år, følte han seg ikke bundet av dette, men arbeidet seg frem til en noe lavere 
vinkel. Han hadde nevnt dette i et P.S. i sin beskrivelse av planene for arbeidet i 
kirken (Nordhagen, 1914, s.39). Her begrunnet han planene med et system basert på 
den likesidete trekant som utgangspunkt for rekonstruksjonen (fig.5). Året etter 
beskrev han sporet i muren: «Sporets bredde er ca. 7". Det har optat tækningen og 
bordtaket; dets undre flate har tillike oplæg for aaserne eller strøplankerne» (Nord
hagen, 1915, s. 15). Han brukte sporet til å fastlegge gesimshøyden på langveggene, 
men ville ikke reise taket i samme høyde. Et annet sted skrev han at selv om 
proporsjonsregler har vært brukt gjennom historien, bestemmer de ikke et byggs 
verd: «Gode forhold kan være til stede ogsaa i banale verker» (Nordhagen, 1914, 
s.37). Selv om det var kjent at frontens bredde var lik høyden til mønet, og at kirkens 
totale lengde i forhold til bredden var som 2:1, skrev han: «Alt dette faar nu ha det 
værd enhver vil tillægge det» (Nordhagen, 1914 s.39). To år senere utga han et mer 
omfattende skrift. Her redegjør han for et system basert på den likesidete trekant, 
og viser at det kan anvendes på plan, snitt og fasader (fig. 6). Han benytter her i 
likhet med Viollet-le-Duc (1875,v.7) et system «ad triangulum», som var modifisert 
av Dehio (Dehio, 1894): «Vi kan saa meget lettere forestille os denne maalemetode 
anvendt som indeholder en uhyre simpel fremgangsmaate for den praktiske utstik
ning av planen i terrænget . . . med en snor av given længde som det eneste 
maaleapparat» (Nordhagen, 1916, s.9). 

Her ligger det en selvmotsigelse. I utgangspunktet er alle enige om at taket en 
gang har hatt en helling som viser at spennet har vært like langt som høyden, en 
trekant innskrevet i et kvadrat. Dessuten sier Nordhagen at frontens bredde er lik 
mønehøyden, noe som også tilsvarer en trekant ad quadratum. Allikevel finner han 
to år senere, i 1916, at kirken enklest kan forklares ved hjelp av triangulering. Det er 
ikke noe å si på at allmennheten ble forvirret og Macody Lund rasende. «Systemstri
den er det uhyggeligste avsnitt i hele restaureringens historie.» (Fischer 1965, s.478). 
Det oppsto en mengde kryssende debatter, hvor blant annet begrepene «vakkert» og 
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Fig. 6. Nordhagens utviklede system. 
(etter Nordhagen, 1916,pl. V) 
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«korrekt» aldri ble skilt, noe som gjorde at man snakket forbi hverandre. Stortinget 
hadde saken oppe til drøfting flere ganger, og det er tydelig at mange av representan
tene må ha følt seg på gyngende grunn (St.f. 1915, 1917, 1918, 1919). 

Macody Lund gjorde et sterkt inntrykk på sine samtidige, en mengde innlegg 
strømmet fra hans hånd og han fikk mange tilhengere. På et plan kan han ha blitt 
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Fig. 7. Macody Lunds system anvendt på tverrsnitt av domkirken 
(Kilde: Macody Lund, 1928, fig.117) 
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opplevet som en populistisk motstander av vitenskapelig bedrevitenhet og arro
ganse, eller som en heroisk forsvarer av det nasjonale mot Nordhagens fremmedins
pirerte arbeid. Arkitektene Chr. Lange og Harald Sund var blant de mange som 
støttet ham, de tegnet stadig nye indre og ytre perspektiver, men merkelig nok aldri 
noen av hans systemskisser. Kanhende var han redd for å miste kontrollen over sitt 
system, i hvert fall skulle hans mange og uklare tegninger komme til å utelukke at 
han ble tatt alvorlig faglig. 

Arkitekt Harald Aars hadde i mange år unlatt å ta del i debatten, og da han endelig 
sa noe ville man tro det skulle bli lyttet til. I en artikkel i 1920 som ved sin saklige tone 
skiller seg ut, gjennomgår han kort sin hovedkritikk av Macody Lunds metode. Aars 
kritiserer den manglende varsomhet med oppmålingstegningene, Macody Lunds 
åpenbare forsøk på å tilpasse sine figurer til tegningene, den unøyaktige og slurvete 
tegnemåten (Aars, 1920,s.12). Han avslutter gjennomgangen med det følgende: 
«Det maa nu forlanges, at der snart blir gjort en ende på denne pinlige affære. De 
udenlandske sakkyndige bør nu kunde indkaldes». 

I 1921 fremla Macody Lund sitt arbeid Ad Quadratum som ble oversatt til tysk, 
fransk og engelsk for Statens regning, slik at den internasjonale komite kunne bli 
samlet i Trondhjem. Denne komite avga i 1922 sin dom. Dens svar på de to først 
stilte spørsmålene var: 
l) «Komiteen antar enstemmig at det paa ingen maate er godtgjort i den utredning 

hr. stipendiat Macody Lund har git av det geometriske system, som han har 
paavist i sit verk «Ad Quadratum», at Trondhjems domkirke i nogen del eller til 
no gen tid kan ha vært planlagt eller bygget efter dette system». 

2) «Efter komiteens opfatning har hr. Macody Lund ikke godtgjort at systemet har 
vært anvendt paa andre katedraler fra samme tid. De vel kjendte tekster som hr. 
Macody Lund paaberoper sig til støtte for sin teori, refererer sig til katedralen i 
Milano og gaar ikke længer tilbake end til det 15de aarhundre. 

Komiteen antar, at anvendelsen av systemet paa Trondhjems domkirke er uanta
gelig». (TU, 1922, s. 389). 

Etter alle disse årene med til dels usaklige debatter og venting, ble Stortingets 
godkjennelse av komiteens dom en avslutning på krangelen. Nå kunne endelig 
Nordhagen få arbeidsro, men det ble bare i kort tid, han døde i 1925, 42 år gammel. 
Sårene etter uenigheten var ikke leget, Macody Lund arbeidet videre, og la i 1928 
frem på eget forlag sitt «Ad Quadratum Il» (fig.7). 

Samme år ble det utlyst konkurranse om forslag til løsning av de enda ikke 
approberte deler av kirkens vestfront og ombygging av sentraltårnet. Et av de 
honorerte utkastene var av C.J. Moe. Han hadde videreført Nordhagens triangelsys
tem med basis i et grunn triangel med sidelengder lik midtskipspilarenes akseavstand 
(Moe, 1929), og anvendt dette i sitt forslag. Siden Helge Thiis ble anbefalt ansatt, var 
det klart at ingen ønsket mer snakk om «systemer». 

En slik kort oppsummering kan bare gi stikkord til hele den strid som fant sted i 
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disse årene. Trondheim domkirke som nasjonalt symbol brakte frem sterke følelser 
hos mange. Det nasjonale symbol måtte få den beste behandling. Macody Lund 
fryktet en tidstypisk nyskapning, han ville ha igjen den tapte middelalder og mente å 
kunne klare dette ved å bruke et byggesystem han mente å ha funnet også i de deler 
av bygningen som var vekk. Hans manglende faglige bakgrunn, selvbeherskelse og 
lydhørhet måtte føre til at person langt på vei ble viktigere enn sak. Nordhagen, på 
den annen side, befant seg i en tradisjon hvor nyskapning var like høyverdig som noe 
annet. 

I utgangspunktet hadde ikke Macody Lund skilt vinkelen på tårnet fra hele sitt 
utarbeidete system. Siden komiteen var bedt om å vurdere hele systemet, kom de 
ved sin avvisning til å forkaste et arkeologisk faktum, uten at noen tok til motmæle. 
For Macody Lund måtte dette bli bekreftelsen på «forhåndsdom uten premisser». 
At Nordhagen i sine arbeider erkjente taksporet, men ikke fulgte det, var etter 
Macody Lunds mening «uvitenskapelig». Nordhagen formulerte sitt alternative 
målesystem noe halvhjertet. Han erkjente at systemer måtte ha vært brukt, men han 
drøftet ikke forskjellen på systemer brukt for å oppnå «harmoni» og «skjønnhet», og 
de praktisk anvendte utstikkingssystemer og de hundrevis av tommelfingerregler 
byggerne har måttet betjene seg av. 

I ettertid er det enklere å se at vi ved å bruke Nordhagens bygningsarkeologiske 
innsikt og oppmålerens nøyaktighet, sammenholdt med Macody Lunds insistering 
på at takets vinkel også uttrykte et faktum i den eldre byggeprosessen, kunne ha et 
bra utgangspunkt for en undersøkelse. 

Stavkirker 

De siste års kirkeundersøkelser, både i sten- og trekirker, har brakt frem mye nytt 
materiale, og dokumentasjonsmåtene er utvidet. Tidligere beskrivelser, med vekten 
lagt på formtypologisering er blitt utvidet med en teknisk gjennomgang av bygnin
gene. Ved på denne måten å beskrive for eksempel en stavkirkes enkelte deler, dens 
sammenføyninger og mål, får man opplysninger om de valg byggeren sto overfor og 
om begrensninger og muligheter i arbeidet. Et eksempel på denne arbeidsmåten er 
boken om Kaupanger stavkirke utgitt 1975 i Riksantikvarens serie av monografier. I 
1979 kom en tilsvarende beskrivelse av Nes stavkirke. Materialet som her er lagt 
frem gir et utgangspunkt for systematisering av mål og former, slik at det kan 
sansynliggjøres hvilke forhold, proporsjoner og geometriske figurer som kan utledes 
av en bygning og som må antas å ha vært nødvendige som hjelp ved planleggingen. 

I andre beskrivelser av stavkirkene er nok ord som forhold og proporsjoner brukt, 
enkelte steder er det også innført vinkler eller kvadrater på små oppmålingstegnin
ger (fig. 8) (Dietrichson 1888, s.333; Lund 1921, s.122 og 123; Ree 1932 og 1935, s. 
147; Bjerknes, 1940, s. 76; Anker, 1970, s. 258). Men ingen forsøkte å lage en samlet 
hypotese over deres måleforhold før Else Christie Kielland kom med sin trilogi 
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Fig. 8. Ulike forfatteres analyser av stavkirker. 

«Depth and Movement». Kielland er maler, men har i flere år hatt statsstipendium 
og undersøkt om en bestemt geometrisk figur kan ha vært anvendt som hjelpefigur 
ved fremstillingen av den tredimensjonale kunsten og arkitekturen gjennom tidene. 

I den første boken, «Geometry in Egyptian Art» (Kielland, 1955), postulerer hun 
anvendelsen av en geometrisk mellomproporsjonal, som ikke er kjent fra egyptiske 
skrifter. De spesielle lengdene fremkommer ved manipulering av sidene i en rett
vinklet trekant hvor minste katet er halvparten av den største. Langt senere er denne 
mellomproporsjonalen kjent som Det Gyldne Snitt, i moderne beskrivelser anven
des gjerne det konvensjonelle symbol <l>, auron. I matematisk form uttrykkes 
forholdet 2/(Y5-1):1 som tilsvarer 1,618:1. 
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En alternativ tolkning og kritikk av hennes bok er utgitt i Danmark (Iversen, 1955 
og 1975). Annet bind i trilogien heter «Geometry in Greek Art» (Kielland, 1984). 
Denne er blant annet anmeldt i Kunst og Kultur (Østby, 1986). Triologiens tredje 
del heter «Stave Churches and Viking Ships» (Kielland, 1981). Her fører hun bruken 
av denne auron frem til norsk middelalder. 

I sitt annet bind, om gresk kunst, velger hun at summen av skulpturens høyde og 
dybde skal kalles figurens basislinje, slik at auron fra å være et lengdemål blir del av 
et romlig overordnet system. I tredje bind overfører hun denne antagelse til blant 
annet stavkirkene. Siden hun bruker absolutte lengder i stavkirkene som påvisning 
av Det Gyldne ·Snitt, må det være viktig å etterprøve tilstedeværelsen av dette 
forholdet, for å se om grunnlaget for de etterfølgende konklusjoner er holdbart. 

Ved å legge kortsnittet i forlengelsen av planen fremstiller hun grafisk sin påstand 
om at summen av lengste grunnstokk og midtrommets hjørnestav er «basislinjen» 

Fig. 9. E. C. Kiellands analyse av Lomen stavkirke 
(etter Kielland, 1981,pl.IIC) 
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(fig.9). Takverket er ikke tatt med i denne grunnfiguren i Lomen. I Nes, derimot, er 
basislinjen valgt som summen av skipets sviller og midtstaven som går opp i mønet 
(Kielland, 198l,s.23). Ved planleggingen skal byggerne ha lagt ut en tilfeldig lengde 
og latt denne være største katet i den rettvinklede trekanten. Ved manipulering av 
sidene er denne linjen underdelt, grunnstokk og hjørnestav skal ved dette være 
relativt bestemt på geometrisk vis. Forfatterens hele analyse av Lomen stavkirke 
står og faller med om lengden av midtrommets hjørnestav faktisk er mellompropor
sjonalen til den lengste grunnstokk og til summen av de to. Ved å ta to mål i 
bygningen (Jensenius, 1988, ill.3 og 12), kan dette etterprøves, målene er uttrykt i 
cm: 

754 : 870 = 870 : (754 + 870) 
Av dette blir forholdet mellom grunnstokk og stav= 1:1,15 og forholdet mellom 
staven og summen av de to = l: l ,871. Til sammenligning er auron (<I>: l) = l: l ,618 

Ut fra dette faller forfatterens påstand om bruk av <I> på denne måten ved 
planleggingen av Lomen stavkirke bort. Grafisk kan dette vises ved å anvende 
Kiellands fremgangsmåte på en nyere oppmåling (Jensenius 1988, fig. 10). Her er det 
klart at ingen av hjelpelinjene faller sammen med bygningsdeler i kirken, og derfor 
ikke kan ha vært til hjelp ved planleggingen. 

At man ved lesningen av Kiellands bok får inntrykk av at hjelpefigurene på 
oppmålingene av Lomen stavkirke «går opp», kan skrive seg fra to ting. For det 
første er oppmålingene som forfatteren bruker fra 1854. Disse finnes sammen med 
Bulls måleskisser i Riksantikvarens arkiv (fig.ll). Av disse kan man se at Bull har 
forutsatt at kirken var symmetrisk om alle akser, for å forenkle sine oppmålinger. 
Ved opptrekking er alle plan utført i vater og alle vegger i lodd (fig.l2). Siden ingen 
skjevheter er tatt med, blir sluttresultatet en unøyaktig beskrivelse av bygningen. 
Avvikene er så store at tegningene ikke kan brukes som underlag for en analyse av 
måleforhold. 

For det andre går forfatteren til analysen med en forutsetning om å påvise at et 
slikt system kan ha vært anvendt. Valget av anvendte hjelpelinjer varierer fra kirke 
til kirke, uten noen klar argumentasjon, noe som gjør analysene usammenlignbare. 
Innføringen av nye trekanter og underdelinger ved bueslag er tilsynelatende gjort 
for å oppnå best mulig sammenfall mellom linjer på tegningene og systemets linjer. 

Forutsetningene for konstruksjonen bestemmes i det vesentlige av tyngdekraften, 
elementene må sammenføyes i lodd og vater. Ved dette oppstår rette vinkler som gir 
kvadrater og rektangler omkring symmetriakser. Alle forhold som kan utledes av 
formler med VS (hypotenusen i en rettvinklet trekant der katetene er l og 2), står i 
sammenheng med Det Gyldne Snitt. Det vil si at i en flate der kvadratet kan 
inntegnes finnes Det Gyldne Snitt, på samme måte som i et kvadrats innskrevne 
trekant. Det Gyldne Snitt er altså en egenskap ved trekanten og kvadratet, og 
variasjonene er ikke en ytterligere bekreftelse på et teoretisk utgangspunkt. 

Oppsummerende kan man si at Macody Lund som sitt utgangspunkt hadde et 
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Fig. l O. Kielland system 
anvendt på ny oppmå
ling av Lomen. 
Tegning av J.H. Jense
nius. 

dokumentert spor av et eldre tak på tårnet på Domkirken i Trondheim. Sporet viste 
et tak med vinkler som dannet en likebenet trekant hvor grunnlinjen var lik høyden. 
Hans videre påståtte vinkler i bygningen er det vanskelig å ta stilling til på grunn av 
manglende metodologiske drøftelser. De omfattende teoretiske undersøkelsene til 
Macody Lund har i sitt utgangspunkt så mange svakheter at de ikke kan vurderes. 

Else Christie Kielland har som sitt utgangspunkt valgt den samme trekanten, ad 
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Fig. 12. G. Bulls opptrukne må/tegninger av Lomen, 1854. 
(Riksantikvarens arkiv) 

quadratum, ved å la lengste katet i en rettvinklet trekant være høyden i den 
likebente. Hun har ingen dokumentert lengde, vinkel eller høyde i en stavkirke å 
vise til. Tegningsgrunnlaget hun har valgt å utføre sine analyser på, har for store 
avvik fra de sanne mål til at resultatene har relevans. Hennes system anvendt på mer 
nøyaktige oppmålinger viser ikke sammenfall med lengder som må antas å ha vært 
viktige ved tillagning av materialene. Aritmetisk kontroll viser at det ikke er tale om 
forholdet auron, Det Gyldne Snitt. 

Et fellestrekk ved arbeidene både til Macody Lund og Else Christie Kielland er at 
bygningene synes å ha interesse som forskningsobjekter i den grad et system avledet 
fra andre objekter og tidsaldre kan påvises i dem. På denne måten blir ikke kirkenes 
egenart, deres spesielle forutsetninger, vurdert tilstrekkelig høyt. 

Å finne ut mer om stavkirkebyggernes planleggingsmetodikk vil åpne for nye 
problemstillinger i bygningsforskningen. Forutsetningen for slike undersøkelser må 
være oppmålinger hvor alle relevante mål er uttrykt i cm med drøftelse av hvor 
målene er tatt og deres verdi. De mål vi tar i dag kan avvike fra de mål som ble etter 
kapping og montering, og disse kan avvike fra de tenkte mål. Noen mål, i det minste 
ett, må ha vært avtalefestet mellom bygger og byggherre ved planleggingen. Uten 
det ville lengde-, flate- og masseberegning ikke ha vært mulig å utføre. Utfra dette/ 
disse tall kan andr'e mål ha fremkommet indirekte ved geometriske figurer tegnet ut i 
full størrelse på en plan flate. En analyse av matematikken i planleggingen av Lomen 
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stavkirke (Jensenius, 1988), synes å vise at geometriske figurer er tegnet ut på 
skipets gulv før stavene ble reist. Videre undersøkelser vil vise om det er fellestrekk 
ved planleggingen av våre middelalderske kirker. 

Summa ry 

Investigations of the Proportions used in Medieval Norwegian Churches 

Whereas in the rest of Europe comprehensive studies of the proportions and mea
surements of Medieval buildings have been carried out, Norway boasts only two 
major works. Fr. Macody Lund published his «Ad Quadratum» in 1919. In this work 
he developed a system, based on imprints of an earlier gable in Trondheim Cathe
dral, by means of which he considered it possible to reconstruct the missing west 
front. His entire system was, however, dismissed by an international committee. 

E. Christie Kielland has recently completed a trilogy dealing with many aspects of 
art his tory. She claims to show that the Gol den Mean was a fundamental proportion 
not only in Egypt and Greece but also in Medieval Norwegian art and architecture. 

In this article, the mathermatical principles of these hypotheses are discussed and 
evaluated. On the basis of his own research, the author presents a mathematical 
analysis of Lomen Stave Church and from his results, evaluates Kielland's proposi
tion. 
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Erik Østby 

Norsk arkeologi i ellas - en tiårsstatus 

I løpet av to høstdager i oktober 1977 fant to unge, norske arkeologer restene av et 
nesten ukjent, tidliggresk tempel i en øde bukt på kysten av egeerhavsøya Kea. De 
målte og studerte dem og fikk senere publisert resultatene. Med dette lille arbeidet 
innledet de et norsk arkeologisk engasjement som i løpet av de følgende årene 
berørte rester av doriske templer på fem forskjellige steder rundt om i Hellas. I 
samme måned ti år senere kom dette engasjementet til en foreløpig avslutning i en 
felles gresk-norsk utgravnings- og oppmålingskampanje på en tempeltomt i Sikyon, 
på nordkysten av Peloponnes. Initiativet til disse tiltakene har hele tiden ligget i 
norske hender, men det svenske arkeologiske instituttet i Atlien har vært et uvurder
lig støttepunkt under oppholdene i Hellas, og deler av prosjektet har vært drevet i 
nært og vennskapelig samarbeid med svenske, italienske og greske kolleger og 
institusjoner, som også har bidratt med økonomisk og organisatorisk støtte. Sett i 
forhold til de relativt beskjedne norske investeringene, fra NA VP, Nansenfondet og 
Universitetet i Oslo, har derfor prosjektet kunnet gi uventet rike resultater. 

Interessefeltet for disse undersøkelsene har vært det doriske tempel, kanskje den 
mest berømte av alle oldtidens bygningstyper overhodet; ett av disse templene, 
Parthenon i Athen, står vel for oss i dag som selve høydepunktet i den greske 
kulturblomstringen. Den vitenskapelige utforskningen og bearbeidelsen av disse 
bygningene har naturlig nok alltid hatt en sentral posisjon innen klassisk arkeologi, 
men stiller spesielle krav og forutsetninger. Et dorisk tempel er bygd opp etter et 
standardisert formsystem som tilsynelatende gir minimale muligheter til individuelle 
variasjoner mellom de forskjellige bygningene. Ved siden av mer underordnede, 
dekorative detaljer, som søylekapitelene og ornamentale profileringer, ligger det 
meste av templenes individualitet i subtile forskjeller i de ulike bygningsdelenes 
størrelsesforhold til hverandre, i deres innbyrdes proporsjoner. Alle de formele
mentene som et dorisk tempel består av, og som gjør det til en uhyre komplisert 
bygning selv om den tilsynelatende kan virke enkel, var det arkitektens oppgave å 
avstemme og sette i forhold til hverandre for å skape en harmonisk helhet. Vi vet noe 
om de systemene han brukte, og kan f.eks. formulere et sett med regler for bygnings
elementer som skal være større enn eller mindre enn sine naboelementer på en måte 
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Fig. l. Kartskisse over Syd- og Mellom-Hellas. Navn på steder hvor det har vært 
drevet norsk feltarbeid, og indirekte berørte lokaliteter. 

som følges i alle templer så godt som uten unntak. Men uttrykt i tall kan det være 
store variasjoner i disse proporsjonene fra bygning til bygning, og de følger regler vi 
bare delvis har oversikt over. Noen endrer seg relativt regelmessig over tid, andre er 
mer knyttet til bestemte byer og områder, andre igjen virker helt individuelle. Vi vet 
heller ikke hvilke metoder arkitekten brukte til å håndtere disse problemene, om 

136 



han f.eks. holdt seg strengt til sine måleenheter fot og alen, eller om han også brukte 
geometriske systemer. Her bygger forskningen stadig mer på tro og formodninger 
enn på konkret viten. Vi vil også ha interesse av å vite hvilke bygningsdeler og 
dimensjoner arkitekten tok utgangspunkt i og hvilke som er sekundært avledet, om 
han f.eks. startet planleggingen i det ytre fundamentrektanglet eller i aksene for 
søylehallen. For noen templer vet vi noe om dette, for andre, som hovedmonumen
tet Parthenon, fremsettes den ene hypotesen etter den andre uten at løsningen ser ut 
til å komme nærmere. 

Den grunnleggende forutsetningen for å behandle emner som disse må naturligvis 
være at man har presise publikasjoner av bygningene med nøyaktige mål; og nøyak
tigheten må være stor, fordi bygningene selv er oppført med slik forbløffende 
detaljpresisjon. Slike publikasjoner har vi i dag bare for noen av de viktigste 
templene, og de krever årelang innsats av høykvalifiserte eksperter og forutsetter 
investeringer som bare de store nasjonenes forskningsinstitusjoner kan makte. Men 
det finnes også rundt om i Hellas en del mindre og mer beskjedne rester som kan gi 
viktige opplysninger hvis de blir vitenskapelig bearbeidet og trukket inn i diskusjo
nen. Oftest dreier det seg om tempelfundamenter som ble utgravd og mer eller 
mindre nødtørftig publisert for lang tid siden av arkeologer uten den nødvendige 
spesialistkompetanse, og som senere er blitt liggende glemt og oversett. Selv om de 
begrenser seg til et mer eller mindre fullstendig fundament, eventuelt supplert med 
noen brokker av overbygningen, kan dette gi tilstrekkelig grunnlag for ganske 
vidtgående rekonstruksjoner nettopp fordi formsystemet i disse bygningene er så 
stramt og ensartet. I slike tilfeller kan feltarbeidet begrenses til en enkel opprensing 
og en fagmessig oppmåling og gjøres raskt og rimelig. Slike arbeider ligger derfor 
godt til rette for forskere fra små land med begrensede ressurser, og i det arkeolo
giske miljøet i Hellas fyller de et behov. Noen bør ta seg av dem, fordi disse ruinene 
for det meste ligger utsatt og ubeskyttet og står i fare for å ødelegges av vær og vind 
og uforstand, slik det i en del tilfeller alt er skjedd. 

Doriske templer finnes for det meste på det greske fastlandet, samt i de greske 
kolonibyene i Syd-Italia og på Sicilia. På Egeerhavsøyene, hvor det er den joniske 
stilen som dominerer, er de sjeldne og har vært lite påaktet. Et av de få eksemplene 
er Athenetemplet i Karthaia, en av de fire antikke byene på øya Kea like øst for 
Attika. I dag er øya tynt befolket og lite besøkt, men den har godt med vann og 
dyrkbar mark i forhold til de andre Kykladeøyene og har utvilsomt vært viktigere i 
tidligere epoker. Ennå i begynnelsen av forrige århundre var den et obligatorisk 
anløpssted for skipstrafikken mellom Hellas og Konstantinopel. Det fantes den 
gangen til og med en dansk-norsk konsul på stedet, og Karthaia ble i nettopp denne 
perioden, i 1811, oppdaget og identifisert av en dansk arkeolog, P.O. Brøndsted. 
Men stedet ligger så avsides og utilgjengelig at det bare helt sporadisk har tiltrukket 
seg arkeologenes interesse siden. Noen systematisk utgravning her har aldri vært 
foretatt. 
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V\ARTHAIA, ATHEI\IAION 

Fig. 2. Athenetemplet, Karthaia (Kea): grunnplanskisse av templet i sin nåværende 
bevaringstilstand. 

Brøndsted fant rester av to større templer fra senarkaisk tid (ca. 500 f.Kr.). De er i 
dag tilgjengelige for studium etter en gresk opp rensing i 1960-årene. Athenetemplet, 
som både er det enkleste og det best bevarte av dem, ble nærmest ved et spill av 
tilfeldigheter det første leddet i det norske Hellas-engasjementet i 1977-78, og det ga 
god gevinst av en grei og lettvint oppmåling. Templet hører hjemme i en spennende 
overgangsfase, like før det store tidsskillet med perserkrigene, som tydeligvis var en 
livlig periode i tempelbyggekunsten og har etterlatt seg en god del eksempler. Men 
templet fra Karthaia har en bedre og mer fullstendig bevart grunnplan enn de fleste 
andre. Det hadde en ringhall med 6 x 11 søyler. På alle sider er det klare spor etter 
samtlige, og på den ene langsiden står de fleste av de nedre søyletromlene ennå 
urørt. Cellamuren, med et ytre skall i fint tilvirkede, skinnende hvite marmorblok
ker, står på sine steder i nesten mannshøyde. Alle viktige dimensjoner både i 
søylehallen og i kjerne bygningen ( cellaen) kunne enten måles direkte eller rekon
strueres med letthet. Av overbygningen fant vi bare et kapitel, som var en verdifull 
hjelp for dateringen, og noen blokker fra takkanten. Senere har en tysk ekspedisjon 
påvist noen flere biter ved foten av den bratte skrenten like under templet. 

Marmorteknikken i cellaveggene hører Kykladeøyene til og er et lokalt innslag, 
men ellers er det samtidig arkitektur på fastlandet som avspeiler seg i templet. Den 
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korte søylestillingen med 6 X 11 søyler (mot de normale 6 X 13 i klassisk tid) er kjent 
også fra andre templer i denne overgangsperioden. Den store overraskelsen lå i 
søylestillingene på kortsidene. De er ordnet i såkalt dobbelt hjørnekontraksjon, 
med en gradvis reduksjon av søylemellomrommene fra sentrum av fasaden og ut mot 
hjørnene. Dette systemet er meget sjeldent i Hellas, mens det er vanlig i de klassiske 
templene i Syd-Italia og på Sicilia, hvor det plutselig dukker opp i årene rundt 480 
som et ledd i en bølge av nye impulser fra moderlandet. Ideen må være kommet fra 
samme kilde etsteds på fastlandet, først til Karthaia, noe senere til Syd-Italia. Mest 
sannsynlig er det kanskje at den stammer fra Argos på Peloponnes, som vi vet var et 
av de viktigste sentrene for utviklingen av tidlig dorisk arkitektur ved siden av 
Korint. Fra senarkaisk tid finnes det praktisk talt ikke materiale fra dette området, 
så sammenhengen kan ikke påvises direkte, men senere eksempler på slike søyleord
ninger ser ut til å konsentrere seg her. 

Den doriske tempelstilen ble skapt og utviklet på Peloponnes, med Argos- og 
Korint-distriktene som de to hovedsentrene, og de senere leddene av prosjektet har 
særlig tatt sikte på å belyse de tidlige utviklingsfasene her. I begge områdene er det 
sparsomt med originalmateriale fra tidlig tid, men i Arkadia, en fjellrik og utilgjen-

Fig. 3. Athenetemplet, Karthaia (Kea): fra den vestlige langsiden, med søyletromler 
og cellamur. (Foto: EØ). 
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Fig. 4. Athenetemplet, Karthaia (Kea): dorisk kapitelfrasøylehallen. (Foto: EØ). 

gelig innlandsregion, finnes det en god del dårlig undersøkte rester som kan settes i 
sammenheng med utviklingen i de store sentrene og gi verdifulle opplysninger om 
den. Det falt derfor naturlig å prioritere Arkadia i de senere fasene av dette 
innsamlingsarbeidet. 

De første resultatene her kom fra Tegea, kanskje den betydeligste av de tidlige 
arkadiske bystatsdannelsene. Her hadde tyske og franske arkeologer rundt århund
reskiftet frilagt restene av et stort og berømt tempel fra det 4. årh. f.Kr., viet 
bygudinnen Athena Alea. Ifølge antikke kilder skulle det på samme sted ha ligget et 
eldre tempel, som ble erstattet av det senklassiske etter en brannkatastrofe i år 396, 
og løsfunnene fra helligdommen viser at aktiviteten der kan gå helt tilbake til 
bronsealderen. De franske arkeologene som avsluttet og publiserte utgravningen, 
fant ikke andre spor av eldre bygninger enn noen blokker som var blitt brukt som 
byggemateriale i de senere fundamentene, og mente at det senklassiske templet 
fullstendig hadde utslettet alle spor av det første. I denne sammenhengen så de helt 
bort fra noen murrester i og rundt fundamentene til den klassiske tempelcellaen som 
ikke kunne ha noe med det senere templet å gjøre, og som de valgte å fortolke som 
restene av en kirke fra bysantinsk tid. Her var imidlertid et litt grundigere studium 
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av forholdet mellom de to fundamentsettene nok til å vise at det formodede bysan
tinske i virkeligheten må være det eldste, og teknikk og arbeidsmåte har klare 
paralleller i bygninger fra Argos og Olympia i tiden rundt 600 f.Kr. Dette er restene 
av et av de eldste, monumentale tempelbygg vi i det hele tatt kjenner til på 
Peloponnes. 

En presisjonsoppmåling var nødvendig for å få tak i sammenhengen i disse tidlige 
murene, som ligger spredt i forskjellige deler blant de massive, senklassiske funda
mentene. Til denne oppmålingen ble det gitt en driftsbevilgning fra NAVF i 1983, 
som gjorde det mulig å engasjere to unge, norske arkitekter til å ta seg av oppgaven. 
Det er ikke minst deres fortjeneste at vi nå kan danne oss et overraskende fullstendig 
bilde av dette viktige, tidlige templet. De bevarte restene begrenser seg til cellaen, 
hvor vi har fundamenter fra begge kortsidene og fra et hjørne. Inne i hovedrommet 
er det også to langsgående fundamenter for indre søylestillinger, med fire store 
marmorblokker fra gulvnivået som har svakt forsenkede, sirkelrunde spor for tre
søyler. To marmorblokker fra veggbasen i den bakre kortsiden har innarbeidinger 
som viser hvordan veggene over dem var konstruert, i mursten av soltørket leire lagt 
i et bærende skjelett av vertikalstilte tre bjelker, og med den nederste delen kledd av 
opprettstående stenplater ( ortostater). Cella en kan vi på dette grunnlaget rekon
struere som en rektangulær, langstrakt bygning på ca. 10.00 x 37.50 m, delt i tre 
rom: et åpent forrom, det store hovedrommet med de langsgående søylestillingene 
hvor sannsynligvis også kultstatuen har stått, og et lukket bakrom (adyton). Vi har 
ingen spor av en ytre søylestilling, og kan derfor ikke være sikre på at den har 

Fig. 5. Det arkaiske templet for Athena Alea i Tegea (Arkadia): rekonstruksjonsteg
ning av grunnplanen. 
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Fig. 6. Det arkaiske tempel for Athena Alea i Tegea (Arkadia): oversiktsbilde med 
fundamentene for de indre søylestillingene i cella en i midten, med klassiske fundamen
ter rundt. (Foto: EØ). 

eksistert, men den kan ha ligget akkurat der ytterfundamentene for det klassiske 
templet senere kom og utslettet den. Vi kan i så fall rekonstruere den med 6 x 18 
søyler, etter formelen l: 3 som var vanlig i disse helt tidlige templene, og får da 
naturlige forbindelser med cellaen og med dens innersøyler. 

Ifølge denne rekonstruksjonen hører templet hjemme i den tidligste fasen av 
dorisk monumentalarkitektur, omkring år 600 f.Kr. Vi kan sammenligne det med 
det berømte Heratemplet i Olympia, fra begynnelsen av det 6.årh. og altså sannsyn
ligvis noe senere enn Tegea-templet, og med tidlige rester i en Hera-helligdom nær 
Argos som kanskje er selve utgangspunktet for hele denne tradisjonen. I et område 
som Arkadia, som man har vært vant til å betrakte som tilbakestående, er det 
uventet å finne et slikt betydelig monumentalbygg fra så tidlig tid, og ikke minst er 
det overraskende å finne såvidt mye marmor som byggemateriale, lenge før det ble 
tatt i bruk andre steder. Dateringen av dette templet er derfor ikke uten problemer, 
og er allerede i ferd med å vekke diskusjon. Sikrere resultater her vil man antagelig 
kunne oppnå ved å ta noen stratigrafiske sonderinger i disse fundamentene, noe som 
nå er under planlegging som et internasjonalt samarbeidsforetak i 1989, med svensk, 
fransk, italiensk og amerikanske deltagelse. 

Også på andre lokaliteter i Hellas har det allerede vist seg mulig å få i gang større 
tiltak med støtte fra andre institusjoner i landet, som har oppfattet det norske 
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prosjektet som så nyttig at de aktivt har bidratt til å organisere og finansiere det. På 
denne måten kom det i 1984 i stand et samarbeid med den italienske arkeologiske 
skolen i Athen, som også det svenske instituttet sluttet seg til, for å få undersøkt en 
gruppe tidlige tempelbygninger i Pallantion, en annen arkadisk oldtidsby bare noen 
kilometer fra Tegea. Disse templene var blitt frilagt under en temmelig hastverks
preget italiensk utgravningskampanje i august og september 1940, i de siste ukene 
før krigsutbruddet mellom Hellas og Italia, og tidsforholdene førte forståelig nok til 
at det aldri kom noen publikasjon utover en kort, foreløpig notis i skolens årbok. 
Stedet hadde en spesiell interesse for datidens italienske forskere fordi gamle 
legender knyttet det sammen med Romas eldste historie. Omtrent på trojanerkri
gens tid skulle helten Evander ha utvandret fra Pallantion til Italia, slått seg ned der 
Roma senere ble grunnlagt og anlagt en liten arkadisk bosetning på Palatinhøyden, 
som skulle ha fått sitt navn etter den arkadiske moderbyen. Legenden dukker opp 
flere steder i hofflitteraturen fra keiser Augustus' tid, som fascistene var spesielt 
opptatt av. 

Noen spor etter Evander eller fra hans tid i sen bronsealder fant italienerne ikke, 
men de rakk å grave frem rester av fire arkaiske templer på byens akropol, og en slik 
konsentrasjon av tidlig, religiøs arkitektur finnes det ikke maken til noe annet sted i 

Fig. 7. Det arkaiske templet for Athena A lea i Tegea (Arkadia): blokk fra fundamen
tene for de indre søylestillingene, med markering for tresøyle med tilhørende løfte- og 
festeanordninger. (Foto: EØ). 
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Fig. 8. Pallantion (Arkadia): rekonstruerte grunnplanskisser av de fire templene. 
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Fig. 9. Pallantion (Arkadia): det lille adytontemplet på toppen av høyden, med et 
moderne kapell i bakgrunnen, under feltarbeidet i 1984. (Foto: Marie Jansson). 

Arkadia. De to viktigste av disse templene er stadig bevart i relativt god stand, mens 
de isolerte tempelrestene rundt om i Arkadia ellers har lidd slike ødeleggelser i de 
siste decenniene at det ikke lenger er mulig å studere dem direkte. Templene i 
Pallantion er derfor i dag det beste utgangspunktet vi har for å studere den for
bausende vitale og interessante arkaiske tempelarkitekturen i Arkadia. Dette var 
ledelsen for den italienske skolen klar over, og man regnet der stadig bearbeidelsen 
og publikasjonen av dette materialet for skolens ansvar, men manglet kompetente 
folk til en slik oppgave og hadde derfor ikke noe imot å trekke inn norske forskere i 
et samarbeidsprosjekt. Skolen tok også initiativ til at det ble organisert en etterun
dersøkelse, med deltagelse av en italiensk arkeolog og en arkitekt. Det svenske 
instituttet sluttet seg til prosjektet og bidro med noe personale og driftsmidler. 
Publikasjonen kommer i den italienske skolens årbok. 

Undersøkelsen ble gjennomført i august-september 1984, under norsk ledelse, og 
konsentrerte seg om de to best bevarte templene. De to andre blir publisert på 
grunnlag av materiale fra 1940. De to eldste og enkleste templene fører oss helt 
tilbake til de tidligste utviklingsfasene av denne arkitekturen. Det er rektangulære 
småbygg, uten søyler og, så vidt vi kan fastslå, uten noen form for dekorasjon, slik at 
bare funnene i og rundt dem viser at de hadde religiøs funksjon. Over en slags 
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sokkelmurer av enkle bruddsten, som viser bygningenes form, har veggene bestått 
av mursten i soltørket leire - et byggemateriale som inntil ganske nylig har vært 
vanlig på landsbygden i Hellas. Det enkleste templet, uten noen form for indre 
oppdelinger, er antagelig også det eldste. Det er noe større enn det andre, antagelig 
fordi det hadde et innvendig alter slik at offerritualene fant sted innendørs, i 
motsetning til den plasseringen utenfor templet som senere blir vanlig. Det andre 
templet er noe mindre, men mer langstrakt, med sidene i proporsjonen 5:12, som er 
katetene i en rettvinklet trekant med hypotenus lik 13. Denne enkle måten å stikke 
ut en rett vinkel på har man altså tydeligvis kjent og brukt. Templet har fått et avdelt 
bakrom, et adyton, hvor det også er en fundamentering for et benkearrangement, 
antagelig til oppbevaring av hellige gjenstander og kanskje offergaver. Veggene er 
stadig i samme teknikk, men de er blitt en god del tykkere, antagelig fordi takkon
struksjonen nå er blitt tyngre og mer solid. 

I det største og mest kompliserte templet, hvor det også er fundamenter for en 
søylestilling rundt, kunne vi i 1984 supplere rensing og oppmåling med et par 

Fig. 10. Pallantion (Arkadia): det store templet, etter de svensk-italienske feltarbei
dene i 1984. Bildet er tatt nær templets nordvesthjørne, og viser i forgrunnen den sene. 
tverrmuren bak cellaen, lengst til venstre det nordlige langsidefundamentet, og restene 
av cellamuren parallelt med dette; inne i cellaen skimtes de to søylebasene og funda
mentet for kultstatuen. (Foto: EØ). 

146 



stratigrafiske snitt. På den måten fikk vi frem uhyre verdifulle opplysninger om 
bygningens kompliserte tilblivelseshistorie. Templet har en enkel, langstrakt cella, 
med bruddstensokler og soltørket leire i ytterveggene, men uten indre skillevegger. 
Proporsjonen, 5:17, bygger også på trekanten med sider 5, 12 og 13 enheter lange, 
men med tilføyelse av et kvadrat i lengderetningen. Innvendig finnes det en rektan
gulær base for kultstatuen og to runde baser for tresøyler like bak den. Denne 
cellaen ble tydeligvis oppført som en selvstendig bygning omtrent samtidig med de to 
enkle, tidlige templene, kanskje en gang mellom 600 og 550 f.Kr., og først et par 
generasjoner senere, omkring 500, føyde man til et ytterfundament tilpasset en 
vanlig søylestilling med 6 X 13 søyler. Ved samme anledning ble også gulvet inne i 
cellaen forhøyet med noen centimeter for å få det til å passe med nivået i den 
planlagte søylehallen utenfor. Arbeidet ble imidlertid av en eller annen grunn 
avbrutt før det ble ferdig, hverken søylene eller blokkskiktet umiddelbart under dem 
kom noensinne på plass. Først etter et lengre avbrekk, kanskje først i hellenistisk tid, 
la man en enhetlig terrakottabrolegning både inne i cellaen og utenfor den, i nivå 
med det ene skiktet i ytterfundamentene som man hadde klart å fullføre. Det som 
var planlagt som fundament for en søylehall, kom på den måten til å fortone seg som 
kanten på en åpen terrasse rundt den gamle cella bygningen. Ennå senere, antagelig i 
romersk tid, ble det lagt en tverrmur tvers over hele terrassen like bak cellaen, over 
den hellenistiske terrakottabrolegningen. Hensikten med dette kan ha vært å imitere 
en velkjent, romersk tempeltype med søylehall på tre sider og en lukket vegg på 
baksiden. Dette kan være et utslag av de romerske keisernes spesielle interesse for 
dette lille, avsidesliggende stedet, som aldri spilte noen rolle politisk eller militært, 
men som hadde en legendarisk forbindelse med Romas aller eldste historie. 

Den mest interessante fasen for oss var utvilsomt det avbrutte ringhallprosjektet 
fra omkring 500 f.Kr., en periode med livlig byggeaktivitet rundt om i Arkadia hvor 
de lokale småstatene nesten ser ut til å ha bygget omkapp med hverandre. Flere 
templer fra denne tiden, et av dem bare et par kilometer fra Pallantion, ble utgravd 
tidlig i vårt århundre og er nå så ødelagt at de bare kan studeres i de gamle 
publikasjonene. Disse templene var ikke store, men ofte meget raffinerte, med mye 
bruk av det lokale marmoret i eksteriørene. Det er i disse templene, uventet nok, at 
den klassiske ringhallformen med 6 X 13 søyler for første gang dukker opp i større 
antall. Den er neppe blitt oppfunnet i Arkadia, men reflekterer antagelig en utvik
ling i et annet viktig sentrum hvor den er tapt for oss, kanskje mest sannsynlig i 
Argos. Vi finner den igjen i det berømte Zeus-templet i Olympia fra 460-årene f.Kr., 
hvor den stadfestes som klassisk norm. Arkitekten var fra det samme nordvest
peloponnesiske landskapet hvor helligdommen lå, og har ganske sikkert vært orien
tert om hva som var blitt bygget i generasjonen før i det nærliggende Arkadia. 

Det norske prosjektet har hovedsakelig konsentrert seg om de tidlige periodene i 
det 7. og 6. årh. f.Kr., da det doriske templet ble skapt og utviklet frem mot sin 
klassiske form, men det har også tatt opp materiale fra senere perioder. I Hellas er 
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det særlig den senklassiske perioden i det 4. årh. f.Kr. som er aktuell. Den doriske 
arkitekturen fra denne tiden vurderes ofte som stagnert og har derfor ikke vært 
regnet for videre interessant. Vurderingen er ikke ubegrunnet, men den overser et 
viktig moment: nettopp fordi disse templene betegner avslutningen på en lang og 
komplisert utviklingsprosess, kan de også gi nyttige antydninger om hvilke idealer 
man forsøkte å realisere i de tidligere fasene av denne prosessen. Men forutsetnin
gen for å ta opp slike spørsmål må være at originalmaterialet blir innsamlet, bear
beidet og publisert, en oppgave som et tysk prosjekt anlagt etter lignende retnings
linjer som det norske har tatt opp i senere år. 

De tyske forskerne har imidlertid oversett et viktig tempel som er blitt trukket inn 
i det norske prosjektet. Det ligger like utenfor den lille byen Velestino i landskapet 
Thessalia i Mellom-Hellas, og er faktisk det eneste doriske templet vi kjenner fra 
denne delen av landet. I antikken het stedet Pherai, og har hatt sammenhengende 
bosetning helt tilbake til neolittisk tid; det er knyttet legender fra bronsealderen til 
det, og Homer nevner det. Sin viktigste blomstringstid hadde det imidlertid på 300-
tallet f.Kr., da det var residens for en thessalisk herskerfamilie inntil Philip av 
Makedonia erobret området rundt 350. Den moderne byen ligger dessverre umid
delbart over det antikke byområdet, slik at det er vanskelig å gjennomføre systema
tiske arkeologiske undersøkelser. Men det gjøres til stadighet spennende funn fra 
alle perioder både i og rundt byen. 

Like utenfor byområdet hadde en gresk-fransk ekspedisjon i 1920-årene frilagt en 
helligdom som var blitt anlagt i tidlig arkaisk tid over et enda eldre gravområde, og 
her fant man også rester av et senklassisk tempel som tydeligvis hadde erstattet en 
arkaisk bygning en gang på 300-tallet. Dessverre var templet i dårlig forfatning. 
Restene begrenset seg til fundamentene av den østlige halvdelen, med en omtrentlig 
indikasjon på totallengden; på den østlige kortsiden fant man også det nederste 
trinnet av trappeanordningen under søylene, og et par blokker av midttrinnet. Av 
overbygningen var det bare noen brokker igjen. Den franske publikasjonen fra 
1937, skrevet av en arkeolog som tydelig manglet spesialkompetanse på tempelarki
tektur, utnyttet ikke de mulighetene materialet hadde og inneholder også en serie 
feilslutninger og ukorrekte observasjoner. Dette er særlig kjedelig for bitene av 
overbygningen, som nesten alle er forsvunnet i løpet av krigsårene, slik at vi er 
avhengige av denne mindre pålitelige publikasjonen for alle opplysninger om dem. 

Heldigvis er fundamentrestene stadig i behold, og de to delvis bevarte trinnene av 
trappeanordningen kan brukes til å rekonstruere søylestillingen. Som vanlig i klas
sisk tempelarkitektur er det nemlig et presist forhold mellom fugene i disse blokk
skiktene og plaseringen av søylene. På dette grunnlaget kan vi rekonstruere en 
søylestilling med 6 X 12 søyler, altså noe kortere enn den klassiske standardformen, 
og med en liten forskjell- ikke mer enn et par centimeter- mellom søyleavstandene 
på kortsidene og på langsidene. Dette lille trekket er vanlig i arkaisk tid, men er 
sjelden og uventet så sent. Findateringen av templet er ikke helt enkel. Både ved 
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Fig. 11. Det doriske templet i Pherai (Thessalia): grunnplanskisser av de bevarte 
elementene og av det rekonstruerte templet. 

Fig. 12. Det doriske templet i Pherai (Thessalia): bevarte rester av fundamentene på 
Østfronten. (Foto: EØ). 
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Fig. 13. Fragmenter av simaen (takrennen) over gavlene på det doriske templet i 
Pherai, nå i museet i Volos. (Foto: EØ). 

overbygningen og ved fundamentene er det trekk som peker mot slutten av 300-
tallet, mens hele planopplegget og proporsjonssystemet, og detaljer som den uvan
lige plasseringen av søylene over fuger i blokkskiktet under dem, forbinder templet 
med den klassiske arkitekturen i Athen i annen halvdel av 400-tallet. Det kan se ut 
som om templet bevisst forsøker å etterligne disse forbildene, og det representerer i 
så fall en tilbakeskuende, historiserende stilretning som på overgangen mellom 
senklassisk og hellenistisk tid gjør seg gjeldende i alle kunstarter. 

Disse tendensene har vi også kommet i kontakt med i det siste templet vi har 
undersøkt, i Sikyon på nordkysten av Peloponnes ikke langt fra Korint. Sikyon var i 
antikken en rik og betydelig by både kulturelt og politisk, og stedet hvor den lå er 
velkjent og lett tilgjengelig uten nevneverdig moderne bebyggelse over. Likevel har 
det hittil bare vært foretatt sporadiske og helt utilstrekkelige arkeologiske undersø
kelser. Den viktigste innsatsen her skyldes en av grekernes betydeligste arkitektur
forskere, professor A.K. Orlandos, som i 30-årene arbeidet i bysentret fra den 
hellenistiske perioden og frila noen viktige offentlige bygninger, blant dem et 
tempelfundament med en eiendommelig langsmal plan som virker arkaisk. Ved sin 
død for få år siden hadde Orlandos ennå ikke rukket å publisere noe av dette 
materialet, og ansvaret for å utnytte det og videreføre undersøkelsene på stedet er 
etterpå blitt overlatt til en yngre, gresk arkeolog, fru K. Krystalli-Votsi. Hun 
arbeider i Sikyon på vegne av det greske arkeologiske selskap, en halvoffentlig 
stiftelse som finansierer og organiserer utgravninger rundt om i Hellas, og som også 
Orlandos hadde arbeidet for. Hun var interessert i et samarbeid om templet, som 
krever en spesialistkompetanse hun mangler, og denne delen av undersøkelsen 
hennes har på den måten fått form av et uoffisielt gresk-norsk arkeologisk fellespro
sjekt- det første i sitt slag- hvor grekerne tar seg av opprensing og utgravning og 
senere skal bekoste publikasjonen, mens oppmålingen og den vitenskapelige bear
beidingen av fundamentet er overlatt Norge. Arbeidet har strukket seg over tre 
sesonger, fra 1984 til1987, og takket være støtte fra NAVF og Universitetet i Oslo 
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har to norske arkitekter kunnet ta seg av oppmålingsarbeidene. 
Av alle de norske engasjementene i Hellas har Sikyon vist seg å være det mest 

kompliserte og langvarige. Orlandos had.de i sin foreløpige notis om templet fra 1937 
antydet at fundamentet gikk tilbake til arkaisk tid, mens materialet fra overbygnin
gen var hellenistisk og skrev seg fra en omfattende ombygning i sen tid på de samme 
fundamentene. Allerede under den første sesongen viste det seg imidlertid at også 
fundamentene faller i to faser, slik at det senere templet har lagt seg over det eldre, 
delvis utnyttet dets fundamenter og delvis føyd til nye i samme materiale. På den 
måten ble det nesten umulig å skille mellom hva som hørte til de to forskjellige 
fasene, og få bestemt form og dimensjoner på det eldste og minste templet. Først 
under den siste feltsesongen i oktober 1987, da det ble foranstaltet en temmelig 
omfattende utgravning i templet og utenfor den ene langsiden av det, ble disse 
problemene i alt vesentlig løst. 

Om det eldste templet vet vi nå at det var en forholdsvis stor, rektangulær bygning 
på ca. 10 X 31 meter, kanskje med et par søyler i fronten, men uten ytre søylestilling. 
Veggene var oppført av pent tilhugde og sammenføyde kalksten blokker, og det er 
sikre spor av en dorisk utsmykning av den øverste delen av veggen, som altså er 

Fig. 14. Apollontemplet i Sikyon ( Korinthia): rekonstruksjonsskisser av de to tempel
fasene, basert på oppmålingstegning fra 1985. Øverst den hellenistiske, nederst den 
arkaiske fasen. 
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mulig også uten en søylestilling under. De antyder en datering rundt 580-70 f.Kr. 
Innvendig ser det ut til at templet var organisert omtrent som tempelcellaen i Tegea, 
med et forrom, et stort hovedrom antagelig delt i tre av to langsgående søylestillin
ger, og et lukket bakrom. Det finnes flere samtidige eksempler på slike doriske 
templer av betydelig størrelse uten yttersøyler i akkurat dette området. Et av de best 
bevarte ligger i en Herahelligdom i Perachora rett over den innerste viken av 
Korintgolfen, og kan ha brukt templet i Sikyon som modell. Men utgangspunktet for 
denne tradisjonen ligger neppe her. Det er mer nærliggende å tenke på den berømte 
orakelhelligdommen i Delfi, hvor det mot slutten av det 7. årh. ble bygget et tempel 
for hovedguden Apollon som ser ut til å ha vært av samme type. I begynnelsen av det 
6. årh. engasjerte de mektige herskerne i Sikyon seg aktivt i de flokete, politiske 
forholdene rundt den felles greske helligdommen i Delfi, og lot også reise betydelige 
monumenter i den som vi stadig har rester av. Det er derfor lett forklarlig hvis 
templet i Sikyon var inspirert av dette forbildet, særlig hvis det også var viet til 
Apollon, slik det er god grunn til å anta. Antikke kilder nevner et gammelt Apollon
tempel like ved byens torv, og inne i cella en er det bevart biter av et gammelt 
kultminnesmerke som antagelig best kan forstås som base for en stor bronsetrefot, 
den delfiske Apollons viktigste symbol. 

Fig. 15. Apollontemplet i Sikyon (Korinthia): fra de gresk-norske feltarbeidene 
oktober 1987. I forgrunnen de to norske arkitektene, Hans Olav Andersen (t.v.) og 
Dag Iver Sonerud (t.h.); i bakgrunnen fru K. Krystalli-Votsi (med ryggen til fotogra
fen) og greske arbeidere. (Foto: EØ). 
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Fig. 16. Apollontemplet i Sikyon (Korinthia): fra den indre delen av naos, med den 
mulige trefotbasen foran tverrmuren mot opisthonaos. (Foto: EØ ). 

Templet ble ødelagt av en brann, muligens i forbindelse med de krigerske begi
venhetene som førte til at hele byen ble nygrunnlagt og sentrum av den flyttet til 
dette stedet i 303 f.Kr. Over ruinene ble det på et senere tidspunkt bygd et nytt 
tempel. Under utgravningen i oktober 1987 kom det for dagen en del materiale, bl.a. 
en serie søylekapiteler og terrakottaornamenter fra takkanten, som er daterbart når 
det blir studert og bearbeidet. Innbyrdesforholdet mellom de to fundamentene er nå 
klarlagt: i begge templene ligger den nordlige langsiden på samme fundament, men i 
de tre andre retningene er det senere templet en del utvidet, på en slik måte at 
proporsjonen blir omtrent identisk i begge. Fundamentene fra det eldre templet er 
så tatt i bruk til de indre oppdelingene i det senere med stor oppfinnsomhet. I 
motsetning til det første har det senere templet en ytre søylehall, antagelig med 6 X 

19 søyler, en variant av forholdet 1:3 som ellers hører hjemme i den doriske 
tempelstilens eldste tid i det 7. årh. f.Kr., som i templet i Tegea. Selv om bygnings
formene ellers er den hellenistiske samtidens, må planen ha virket uhyre alderdom
melig, og det er antagelig gjort med hensikt for å understreke templets ærverdige 
tradisjoner. Derimot er kjernebygningen, cellaen, anlagt etter mer moderne 
former, med et opplegg for dekorative søyler stilt tett inntil innsiden av veggen, slik 
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det var vanlig i senklassiske templer. Det var først på denne tiden at den estetiske 
utformingen av tempelinteriørene ble tatt opp som et problem. Her kunne cellaens 
uvanlig langstrakte form lett skapt vanskeligheter og fått interiøret til å fremtre som 
en endeløs, mørk korridor. Dette unngikk man ved å dele hovedrommet, bak det 
forholdsvis lille forrommet, i to omtrent like store deler som hver for seg må ha 
virket som en normal, samtidig tempelcella. I det første rommet anbragte man den 
gamle bronsetrefoten, nær døren mellom de to rommene. Denne ble noe forskjøvet 
fra midtaksen for å gi plass til trefoten, mens gudebildet antagelig var plasert i et 
slags nisjearrangement innerst i det andre rommet. Vi kan lett tenke oss en oppstil
ling noe til høyre for midtaksen som kunne gjøre det mulig å fange trefoten og 
statuen med ett blikk fra døren inn fra forrommet. Disponeringen er både original og 
virkningsfull, og antyder at dette templet, som antagelig er et av de seneste doriske 
ringhalltemplene overhodet, også har vært et av de kunstnerisk mest interessante. 

I løpet av de ti årene det har vært drevet, har det norske prosjektet befattet seg i 
form av publikasjonsrettet feltarbeid med syv templer på fem forskjellige lokalite
ter, og mer overflatisk eller indirekte med en god del flere. Kronologisk dekker det 
hele den doriske tempelstilens blomstringstid på over 400 år, fra de første monumen
talbyggene i det 7. årh. f.Kr. ned til de siste etternølerne i hellenistisk tid, og det har 
en bred representasjon av forskjellige greske landskaper, selv om det ligger en 
hovedvekt på Peloponnes og særlig Arkadia. Ved siden av de rent vitenskapelige 
gevinstene, som først kan vurderes etter hvert som publikasjonene utkommer, har 
prosjektet også introdusert norsk forskning som en ny faktor i det levende og aktive, 
internasjonale forskningsmiljøet i Hellas. Både den aktive deltagelsen i samarbeids
foretak med grekere, italienere og svensker, og den interessen som de første publi
kasjonene fra prosjektet har vekket, har bidratt til dette. I dette miljøet har Norge 
kunnet bidra med en ekspertise som det er interesse for og en viss mangel på. Her 
ligger forklaringen på de generøse samarbeidstilbudene fra forskjellige hold, som 
ennå ikke alle er utnyttet. I forholdet til de greske arkeologiske myndighetene, som i 
de siste årene har opptrådt mer restriktivt enn tidligere overfor utenlandsk arkeolo
gisk aktivitet i landet, er det allerede kommet oss til gode at vi er et lite land med 
beskjedne ressurser som Hellas aldri har gjort negative erfaringer med hverken 
arkeologisk eller ellers, og som aldri kan bli noen maktfaktor i det arkeologiske 
miljøet der. Med rimelig forsiktighet og hensyn til de spesielle forholdene i landet er 
det grunn til å tro at vi er velkomne til å fortsette vår virksomhet. 

For øyeblikket er de konkrete mulighetene for å få til en slik fortsettelse usikre. 
Prosjektet har hittil vært drevet med det norske instituttet i Ro~a som utgangs
punkt, men dette er ingen ideell løsning, og åremålssystemet for ansettelsene ved 
Roma-instituttet gjør det ikke mulig å fortsette i denne formen på ubestemt tid. På 
kort sikt kan andre løsninger være mulige, men hvis programmet skal kunne fortset
tes i norsk hovedregi som hittil, er det i praksis avhengig av at planene for et norsk 
institutt i Athen blir realisert i nær fremtid og at det i en eller annen form trekkes inn i 
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den vitenskapelige virksomheten som forventes av et slikt institutt. Det ligger her et 
ferdig opparbeidet felt hvor et nystartet norsk institutt umiddelbart kan gjøre seg 
gjeldende, uten noen lang etablerings- og innkjøringsfase, og uten at omkostningene 
ved selve forskningsinnsatsen behøver å bli nevneverdig større enn hittil. Norges 
forhold til klassisk kultur har aldri vært selvfølgelig og ukomplisert som i de andre 
europeiske kulturnasjonene, og gresk arkeologi vil neppe noensinne bli noe tyngde
punkt i norsk humanistisk forskning; men i løpet av de ti årene som er gått, har vi vist 
at på dette spesielle feltet kan også vi delta. 

Summa ry 
Norwegian Archaeology in Greece- Reviewing a decade 

The pa per presents a general account of a Norwegian research program dedicated to 
the investigation of overlooked remains of Doric temple architecture in Greece, 
which has been pursued in colaboration with Greek, Italian and Swedish colleagues 
and institutions since 1977. The following sit es have been involved: 

Karthaia, Kea ( Cyclades): A peripteral, Doric temp le of late archaic date (c. 500 
BC), with 6 x 11 columns, dedicated to Athena. lts most surprising feature was a 
double angle contraction of the fronts, an arrangement best known from temples in 
Southern Italy, but possibly originating from Argos. 

Tegea (Arcadia): Remains at the site of the late classical temple of Athena Alea. 
Originally thought to be Byzantine, these remains have now been identified as those 
of an early archaic temple mentionded in written sources, dated c. 600 BC. The 
temple cella was shown to have had a pronaos, a naos with double inner colonnades 
(stylobates partly preserved) and an adyton. Marble was used on floor level, con
nected with elevations of wood and mud-brick. The peristasis, which is totally 
destroyed, may tentatively be reconstruced with 6 x 18 columns. 

Pallantion (Arcadia): This group of four archaic temples, first excavated by the 
Italian Archaeological School in 1940, has been reexamined by a joint Italian, 
Swedish and Norwegian research group. Two temples are plain small buildings 
without columns or Doric features. The !argest temple, modeled on an early building 
of the same pattern, was, in about 500 BC, provided with the foundations for an 
external colonnade with 6 x 13 columns which never was constructed. Minor 
additions were made in the Hellenistic and Roman periods. The classical colonnades 
with 6 x 13 columns were introduced by this and a group of contemporary Arcadean 
temples, perhaps under the influence of Argos. 

Pherai (Thessaly): A late classical temple, of which only the foundations are 
partially preserved. It can be reconstructed with 6 X 12 columns and dated c. 300 BC. 
It consciously imitaded classical Attic architecture. 

Sikyon (Corinthia): A complicated temple foundation near the market place of 
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the Hellenistic city. This temple was investigated by a joint Greek-Norwegian team 
who discovered the successive phases of two distinct temples. An archaic building, 
dated c. 580-70 BC, was constructed as a closed structure without external columns, 
but with a Doric entablature. It had a pronaos, a naos, probably with double inner 
colonnades, and an adyton. The temple was probably dedicated to Apollo, and may 
have been modeled on the early temple dedicated to the same god at Delphi. An 
earl y Hellenistic phase (after 303 BC) rebuilt on the same foundations with some 
additions, had an external colonnade with 6 X 19 columns. The cella was divided in to 
a pronaos and two inner chambers of approximately the same size. 

The project will be continued in 1989. 
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Reidar Calmeyer 

Middelalderens fyrstesegl- sigillene -
som portrettkunst 

En bokkunstner som sitter og maler sitt selv
portrett i en tysk bibel datert Hamburg 1255 
(nå i Kgl. Bi bl., Kbh.) er et interessant apro
pos til spørsmålet om eksistensen av en mid
delaldersk portrettkunst som ble diskutert i 
undertegnedes artikkel i VIKING 1987 s. 
141. 

Miniatyren er her gjengitt etter en farge
reproduksjon i Jan Svanbergs interessante og 
vakre bok: Furstebilder från Folkungatid 
som utkom på senhøsten 1987- parallelt med 
VIKING 1987. Svanberg diskuterer her det 

samme spørsmål, bare i langt bredere sammenheng og sammenfatter sitt syn således 
(s. 35): 

Våra exempel har således visat, att det redan under 1100-talet och i hogre grad under 1200-talet 
fOrekommer portratt som efterstravar likhet med den avbildade. Portratten må vara stiliserade i den 
romanska konsten och idealiserade i den gotiska men återger andå de mest påfallande yttre dragen som 
betraffande hår och skagg i relation til verkligheten. Om en sådan begransad - och i en del fall också 
langre gående - portrattlikhet vittnar såval sigill och miniatyrer som monumentalskulptur i brons och 
sten. Det ar frågan om en kontinuerlig tendens til 6kad realism som skulle f6rstarkas ytterligare under 
1300-talet också på portrattkonstens område. Hur långt den hunnit under 1200-talets andra halft som 
sarskilt intresserar oss har, har vi sett i furstebilder från ledande lander i Vasteuropa. 

Som tittelen antyder tar boken først og fremst sikte på identifiseringen av svenske 
fyrsteportretter fra Folkungatid, men den ofrer også bred plass på omtalen av 
samtidige norske portretter og forhold. Svanberg trekker særlig sterkt inn tidens 
kongelige og geistlige segl som identifiseringskriterium for andre portretter - noe 
som tidligere var lite påaktet i slik sammenheng idet man anså at noen «portretthen
sikt» her var ganske underordnet eller manglet helt. Svanberg sier imidlertid om 
dette (s. 27): 

I en mil jo dar konstnaren och många av dem som skulle se hans verk kande till en furstes utseende återgav 
man knappast en slatrakad som skaggig eller långt hår på en kortklippt. Sarskilt torde detta ha gallt i fråga 
om sigill, vilka skulle vara det personliga, juridiskt bindande avtrycket på brev och dokument. Man vet 
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från skriftlig a kall or vilken vikt tiden faste vid sigillen. Tillverkningen av så dana i synnerhet for de ledande 
furstarna anfOrtroddes åt skickliga guldsmeder och ar ofta utsokta miniatyrkonstverk. 

Disse seglene er vanligvis henimot 100 mm i diameter, hvorav hodet - portrettet -
utgjør ca. 10 mm. Seglstampene var ofte, selv for de nordiske konger, utført av 
fremragende franske og engelske gullsmeder. Enkelte navn kjennes. I andre tilfeller 
tilskrives seglene fransk eller engelsk utdannede kunstnere bosatt i Skandinavia. 

Det kan være nærliggende å spørre hvordan en fransk eller engelsk gullsmed 
kunne vite hvordan vedk. nordiske konge så ut. Man må da tenke seg at det sammen 
med de detaljerte informasjoner som nødvendigvis måtte meddeles kunstneren om 
omskriftens ordlyd, valget av symboler og emblemer m.v. også ble gitt en nøye 
beskrivelse, en tegning eller et portrett av kongen,- eller simpelt hen at kunstneren i 
en så viktig sak fikk avlegge kongen et besøk. 

Selvsagt skal man være noe varsom med i dette lille format å trekke portrett begre
pet for langt. Det er fristende å minnes Leif Østbys ord om det tidlige 1100-talls 
kongeportrett (1935 s. 2): «< høiden kan vi tale om en «negativ portretthensikt», 
forsåvidt som der antagelig ikke måtte forekomme trekk som direkte stod i strid med 
kongens utseende.» Dette kan vel i noen grad også gjelde for 1200-tallets miniatyr
kunst, men mer positive eksempler mangler såvisst heller ikke. Fra Norge kan bl.a. 
nevnes biskop Andreas av Oslo's segl (fig. 2) og fra Sverige tilsvarende kong Magnus 
Birgerssons utrolig fine majesHitssigill (Svanberg s. 126). Seglenes alder og materia
lets forgjengelighet må jo også tas i betraktning. 

Som tidligere bebudet fremlegger Jan Svanberg i boken også sine overbevisende 
dokumentasjoner for identifiseringen av bl.a. Birger Jarls samtidsportrett i et kon
sollhode i Varnhems klosterkirke og av kongsbrødrene Valdemar og Magnus Bir
gerssons portretthoder i sandsten fra ca. 1270 i Skara domkirke. 

Høymiddelalderens norske segl og portretter 

Når det gjelder Svanbergs behandling av det norske materialet er portretthodene fra 
Hallvardkatedralen i Oslo (nå i Larvik museum) og ved Stavangerdomens kor av 
Magnus Laga bøter og hans sønner kong Eirik og hertug Håkon viet bred omtale. I 
tillegg til forfatterens vektige bidrag til identifiseringen av disse hoder- som det er 
redegjort ganske inngående for i VIKING 1987 (s. 149f)- føyer han her ytterligere 
bevismateriale ved også å bringe inn vårt riktignok noe sparsomme tilfang av segl fra 
denne tiden. 

Etter en detaljert presentasjon av de angjeldende kongers segl, såvel i hel gjengi
velse som i forstørrete utsnitt, sammenfatter Svangberg sine observasjoner slik idet 
han begynner med Magnus Laga bøter, «Så synes åtminstone ett av hans tv å kungasi
gill ha återgivit honom med mustasch och hakskagg av samma typ som på hans 
stenhuvuden. Och betraffande hans soner Eirik och Håkon foreligger genomgående 
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Fig. l. Bispehode funnet ved St. 
Hallvardkatedralen i Oslo. Tro
lig et portrett av biskop Andreas 
(1267 -87). 

Fig. 2. Utsnitt av biskop Andreas' segl. 
Han reiste Hallvardkirkens gotiske kor 
etter en brann i 1254. Etter l. Svanberg. 

en god overensstammelse mellan respektive sigill och stenhuvuden. I samtliga fall 
å terges båda slatrakade men med o lika ansiktsform- hakan ar spetsig på Eirik men 
bred och rundad på Håkon - såval på deras kungasigill som på skulpturerna från 
Oslo och Stavanger.» (s. 148) 

Således gir altså også majestetsseglene støtte til den tidligere solid dokumenterte 
identifisering av disse portretthodene. 

Av helt spesiell interesse i denne forbindelse er imidlertid Svanbergs nyidentifise
ring av det kjente bispehodet som i 1922 ble funnet i bakken ved Hallvardkirken
fig. l. Dette hodet som befinner seg i Oldsaksamlingen er tidligere (av L. Østby og 
H. Fett) antatt å kunne forestille Oslo-bispen Helge Langtå (1304-22). Svanberg 
finner avgjørende grunner til å omidentifisere dette portretthodet såvel på stilistisk 
grunnlag som ut fra den norske heraldiker Hallvard Trættebergs analyse fra 1977 av 
bispeseglene fra Oslo. Hodet antas nå å forestille biskop Andreas av Oslo 1267-87. 
Hans segl overensstemmer nemlig ganske overbevisende med portretthodet såvel 
hva skjegg som ansiktsform og endog uttrykk angår- fig. 2. Biskop Helge er derimot 
på sitt segl fremstilt som skjeggløs. Der er neppe grund til å betvile riktigheten av 
denne nyidentifisering. 

(Biskop Andreas er forøvrig ikke det eneste tilfelle der Svanberg foreslår endringer eller er tvilende til 
«vedtatte» identifiseringer innenfor det angjeldende norske portrettmaterialet. Det gjelder også enkelte 
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Fig. 3. Forsøk på en forenklet rekonstruk
sjon av Hallvardkirkens gotiske korgavl 
med dobbelt-apside, antagelig fullført ca. 
1290. Skissen anviser to ulike muligheter 
for den dekorative plassering av de fire 
kongelige portretthoder (nedenfor) samt 
av bispehodet øverst i gavlen. Tegning av 
Arne Berg. 

av undertegnedes tidligere på diskuterbart'grunnlag antatte identifiseringer,som vi senere skal se. Helt 
sikre identifiseringskriterier finnes jo vanligvis bare ved gravstatuer og navngitte stifterportretter.) 

Det som knytter særlig interesse til nyidentifiseringen av biskop Andreas' portrett
hode er at han fremstår som byggherre for reisingen av det meste av Hallvardkate-
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Fig. 4. Håkon Håkons
sans portretthode i Ni
darosdomen. Telefoto 
R.C. 

Fig. 5. Magnus Lagabø
ters portretthode fra 
Hallvardkirken. Etter 
L. Østby. 



dralens nye gotiske kor etter en brann i 1254. Det er fra dette- nå totalt forsvunne 
koret - man antar at de to bevarte portretthodene i Larvik Museum av Magnus 
Lagabøter og hertug Håkon Magnusson skriver seg. Svanberg antar nemlig her å ha 
nøkkelen ikke bare til disse hoders opprinnelige dekorative plassering, men også til 
hvem de to i Larvik forsvunne portretthoder fremstilte. Iflg. et notat av Gyldenløves· 
inspektør fra 1699 vet vi nemlig aL det opprinnelig var 4 kongelige hoder han 
medbragte til Larvik, som rimeligvis alle skrev seg fra Hallvardkirken i Oslo. 

Her ligger det da snublende nær å trekke paralleller til bl.a. Stavangerkorets 
gjenreisning etter brann 18 år senere under den derværende biskop Arne. Som kjent 
er korgavlens store grindverksvindu her prydet med de tre under byggetiden regje
rende kongers portretter, og det hele tilslutt «signert» med biskop Arnes eget 
portretthode oppunder korgavlen- «efter vesteuropeisk tradition», sier A. W. Brøg
ger. (VIKING 1984 s. 147 og 1987 s. 151.) 

Svanberg antar da at de fire kongelige hoder i Larvik sammen med bispehodet fra 
Oslo på en liknende måte har inngått i det dekorative utstyr av Hallvardkatedralens 
gotiske østfront. I sannhet en interessant og besnærende teori (s. 143). 

Hallvardkoret som altså i det vesentlige må antas reist i Andreas's tid som biskop i 
Oslo og trolig ble fullført innen eller noenlunde snart etter hans død i 1287, var 
derfor rimeligvis «signert» med hans bevarte portretthode oppunder korgavlen -
likesom i Stavanger. 

I byggetiden som trolig går tilbake til bybrannen i 1254 har man imidlertid her hatt 
ikke .mindre enn fire regjerende konger - når hertug Håkons kondominat over 
Østlandet i denne tiden regnes som den ene- idet brannen jo fant sted mens Håkon 
Håkonsson ennå satt på tronen- til sin død i 1263. Selvom også hans kongsgård nede 
på Øren ble herjet av brannen kom han neppe utenom økonomiske bidrag .til 

Fig. 6. Eirik Magnus
sans portretthode i Stav
angerdomens kor. Tele
fotoR.C. 

Fig. 7. Håkon Magnus
sans portretthode fra 
Hallvardkirken. Etter 
L. Østby. 
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Hallvardkirkens gjenreisning- som berettiget i det minste et stifterportrett. 
Svanberg antar derfor med god grunn at Gyldenløves fire kongehoder, i tillegg til 

de to bevarte av kong Magnus og hertug Håkon, har forestilt kong Håkon den gamle 
og kong Eirik- d.v.s. kong Magnus' far og sønn. Og at det er disse fire som har 
prydet Hallvardkirkens ko.rvegg. 

Nå vet man lite om hvordan dette koret har sett ut idet selv grunnmurene her er 
sterkt skadet av senere anlegg især gavlveggens. Men noe vet man likevel fra de 
forskjellige utgravinger (Liden 1981, s. 84). Bl.a. synes det på det rene at det gotiske 
koret var treskipet, med hvelv, og at midtskipet mot øst var avsluttet av to sidestilte 
halvrunde apsider, med hver sitt trolig rikt utformete gotiske vindu over et alter. 
Svanberg lanserer da den tanke at disse to vinduers kapiteler på kjent måte var 
prydet med respektive to og to av de kongelige portretthoder. Det skal kanskje 
heller ikke utelukkes at det over apsidene har stått et av tidens populære trekoblete 
s.k. «trefoldighetsvinduer» som med sine fire kapiteler har gitt tilsvarende muligheter. 

På fig. 3 er sterkt forenklet antydet hvordan dette kan ha tatt seg ut. Og nedenfor
fig. 4-7- er gjengitt de portretthoder som da ventelig har inntatt plassene, dog slik 
at det i de tapte hoders sted her er satt inn telefotos av de resp. personers portretter i 
h.h.v. Nidarosdomen for Håkon Håkonssons vedk. og i Stavangerkoret for Eirik 
Magnussons vedk. 

Håkon Håkonssons portrett 

Mens det sønnenfjells knapt finnes bevart noe kjent middelaldersk portretthode 
som med rimelighet kan tilskrives Håkon den gamle (hans segl selvfølgelig unt att), 
finner vi i Nidarosdomens s.k. Kongeinngang et plausibelt dokumentert portrett av 
kongen og av hans dronning Margrete Skulesdatter (VIKING 1987, s. 148). Rett 
nok baserer ikke identifiseringen av disse portretthodene seg på en like lang og solid 
beviskjede som den for Sverre-ættens tre siste konger- Magnus, Eirik og Håkon V. 
Det har derfor spesiell interesse å kunne sammenholde også Håkon Håkonssons 
portrett med hans ganske vel bevarte majestetssegl- fig. 8. Om dette vet vi at det i 
1236 ble gravert av den engelske gullsmeden Walter fra Croxton og gitt kong Håkon 
som gave fra hans engelske venn kong Henrik Ill. 

På det forstørrete nærbilde av seglhodet- fig. 9- sees munnen plassert i en slags 
fordypning som vanskelig kan tolkes annerledes enn at den er omgitt av skjegg, 
nettopp slik som på portretthodet- fig. 10- med en glattraket flekk rundt selve 
munnen. Hår og skjegg er ellers begge steder i god overensstemmelse med tidens 
mote slik den omtales i den samtidige Kongsspegelen : «Det var skikken at håret var 
skore stuttare enn oyrebladi.-» og «det var måten med skjegget at dei gjorde det 
stutt og hadde eit stutt munnskjegg.» Videre er- likesom hos Sturla Tordsson i 
sagaen- kongens 'store vakre oyne' tydelig aksentuert begge steder. Endog portrett
hodets markerte «dokk» i haken gjenfinnes i seglet. 
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Fig. 8. Håkon Håkonssons majestetssegl 
fra 1236, laget i England. Foto Riksar
kivet. 

Fig. 9. Under t.v. Utsnitt av fig. 8 forstørret 
ca. 21h gang i forh. til originalen. Foto 
Riksarkivet. 

Fig. l O. Under t.h. Håkon Håkonssons 
portretthode i Nidarosdomens Kongeinn
gang, hugget ca. 1230. Foto Domkirkens 
arkiv. 

På samme måte som seglene gir sin støtte til identifiseringen av fyrstehodene fra 
Oslo og Stavanger kan det altså fastslåes at Håkon Håkonssons bevarte majestets
segl bekrefter identifiseringen av hans portretthode i Nidarosdomens Kongeinngang, 
-og indirekte dermed også Margrete Skulesdatters. 
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Fig. 11. Oldsaksamlin
gens ungdommelige kon
gehode, fra ca. 1260. Tro
lig et minneportrett av 
Håkon unge som døde i 
1257, bare 23 år gammel. 
Foto Oldsaksamlingen. 

Imidlertid finnes det bevart ytterligere et ungdommelig kongehode fra en av 
Oslokirkene- nå i Oldsaksamlingen, fig. 11. Det har ført en noe omtumlet tilvæ
relse, såvel i geografien som i historien. Det ble i 1916 funnet i en steinrøys på 
Saraholmen i Vestre Bærum uten at noen med sikkerhet kan si hvordan det var 
havnet der. Harry Fett antok i St. Hallvard 1916 at det kunne forestille Håkon V. I 
Asker og Bærum Historielags skrift nr. 21 (1978) har undertegnede påpekt flere 
forhold som gjør denne antagelse lite sannsynlig og foreslår at hodet heller er ment å 
være et ungdomsportrett av hans etterfølger, dattersØnnen Magnus Eriksson 
(1319-55), vår første unionskonge av Folkungeætten. 

Nå avviser imidlertid Svanberg (1987 s. 173) også dette ut fra Magnus Erikssons 
ulike segl (som fremstiller ham uten skjegg) og på stilmessig grunnlag idet han mener 
portretthodet fra Saraholmen «utan tvekan» må dateres til1200-tallets tredje fjerdedel 
-altså 60--70 år tidligere. Denne omdatering må trolig godtas fullt ut,- også som en 
følge av omdateringen av bispehodet. Det må videre antas at det ungdommelige 
kongehodet likesom bispehodet opprinnelig skriver seg fra Hallvardkirken. 

Men hvem kan det så tenkes å forestille? En betydelig likhet med Håkon Håkons
son-portrettet fra Nidarosdomen er åpenbar, men det kan likevel vanskelig forestille 
ham idet det isåfall måtte være hugget allerede i 1220-årene- altså ennå 40--50 år 
tidligere. Den brede ansiktsform harmonerer heller ikke godt hverken med Nidaros
portrettet eller med seglet. Det ligger da nærmere å tenke seg at dette kan være et 
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(trolig posthumt) portrett av kong Håkon unge som døde i 1257 - 6 år før sin far 
bare 23 år gammel. Likheten mellom far og sØrm blir da ganske forståelig,- endog 
det at begge er fremstilt med «dokk» i haken! Slikt kan jo arves -likesom den unges 
brede ansikt kan være en arv fra moren, fra Skuleætten·. 

At hans tidstypiske skjegg minner sterkt om farens viser vel bare at begge fulgte 
tidens fremherskende mote. Hans nokså beskjedent utformete krone kan muligens 
være en diskret markering av at han- tross alt- bare var en «konge av 2. rang»? 

Det synes etter dette nokså klart at Oldsaksamlingens vakre kongehode ikke 
forestiller hverken Håkon V eller Magnus Eriksson. Derimot kan meget tale for at 
det er Hallvardkatedralens minneportrett av den altfor tidlig døde kong Håkon unge 
-Håkon Håkonssons og Margrete Skulesdatters eldste sønn vi her har for oss. 

Fig. 12. Håkon unges bevarte segl gir 
vel beskjeden støtte for at Oldsaksam
lingens konge hode forestiller ham, men 
taler heller ikke imot dette. Foto Riksar
kivet. 
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Summa ry 

Medieval Seals as Portraiture 

This article is a supplement to the author's discussion in VIKING 1987 proving the 
existence of a medieval portraiture. It is however at the same time a review of the 
simultaneously published book: Furstebilder från Folkungatid by Jan Svanberg 
(Stockholm University) dealing with the same subject in a much broader context. 

In his book Svanberg makes extensive use of medieval seals as criteria for the 
identification of other portraits, regarding them quite aften as miniature works of art 
of high quality. With reference to Norwegian conditions he thus illustrates that also 
the seals gi ve fairly good support for the clear identification of the royal portraits in 
Stavanger Cathedral. 

Of special interest is Svanberg's reda ting and new identification of a bishop's head 
found in Oslo as bishop Andreas (1267 87) (Fig. l & 2). He is regarded the builder 
of the new Gothic choir at the Hallvard Cathedral in Oslo after a fire in 1254, and the 
identification of his portrait gives basis for a possible theoretical reconstruction of 
the east gable of this choir (Fig. 3 -7). 

By comparing the seal of king Håkon Håkonsson- made in England 1236- with 
the king's supposed portrait (Fig. 8 - 10) the author finds strong support for his 
identification of the portraits of king Håkon and his queen Margrete in the Nidaros 
Cathedral (VIKING 1987 p. 149). 

A portrait of a young king in the Oslo Historical Museum is supposed to represent 
their son king Håkon the Young who died in 1257 (Fig. 11). 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1/111986-31/101987, og regnskap pr. 31/101987 

Generalforsamling ble holdt lørdag 22. november 1986 kl. 18 i Det Norske Viden
skapsakademi. Tilstede var ca. 110 medlemmer. 
Spesielt innbudte var: 
H.M. Kongen 
Dir. Anders Omholt, NAVF 
Riksant. Stephan Tschudi-Madsen og frue 
Rikard Fuglesang og frue 

Preses Harald Meltzer åpnet møtet. 
Ingen hadde noe å bemerke til innkallelsen. 

Preses leste årsberetningen. Denne ble godkjent. 
Regnskapet pr. 31/10-86 samt revisors beretning ble lest. Regnskapet ble godkjent 
uten noen bemerkninger. 
Det var fire søkere til reisestipendier 1986 hvorav to fikk innvilget sine søknader. 
Disse var: 
Eva Moberg, Laksevåg som ble tildelt kr 3 500,
Brit Solli, Oslo som ble tildelt kr 2 500,-
Valg. Arne Skjølsvold ønsket å trekke seg fra sine verv som generalsekretær og 
redaktør for Viking. Han ble takket for sin innsats gjennom 25 år som redaktør og 5 
år som generalsekretær, og overrakt selskapets gave. Som ny generalsekretær ble 
valgt Øystein Johansen. 
Cecilie Mathiesen og Inger Mellbye ønsket å trekke seg. Varamann Einar Løchen 
trer inn i stedet for Cecilie Mathiesen, og som nye varamenn valgtes Lise Tschudi og 
Bjørn Ringstrøm. 
Styrets sammensetning for perioden 1987 ble som følger: 

Preses: Harald Meltzer 
Gen.sekr: Øystein Johansen 
Vise-preses: Jens W. Berg 
Styremedlem: Erling Johansen 
Styremedlem: Henry F. Tschudi 
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Styremedlem: Einar Løchen 
Suppleant: Jackie Horner 
Suppleant: Arne Bakken 
Suppleant: Bjørn Ringstrøm 
Suppleant: Lise Tschudi 
Revisor: H.r.adv. Kr. A. Arnesen 
Da ingen hadde noen spørsmål å stille, overlot Preses ordet til kveldens foredrags

holder, Egil Mikkelsen, som fortalte om «Villreinjakt i Grimsdalen, Dovre, i viking
tid og tidlig middelalder» samtidig som han viste lysbilder fra de arkeologiske 
utgravningene i disse traktene. 

Etter foredraget var det festmiddag i anledning Norsk Arkeologisk Selskaps 50 
årsjubileum. HM Kongen var tilstede ved middagen, og gjorde den til en ekstra 
festlig stund. 

Preses ønsket velkommen tilbords. Under middagen redegjorde Arne Skjølsvold 
for selskapets tilblivelse og historie. Bestyrer for Oldsakssamlingen, Arne-Emil 
Christensen, overrakte NASen svær formannsklubbe, laget av Erik Fridstrøm. 

Erling Johansen takket for maten med mange morsomme anekdoter, og avsluttet 
, med at «da Majesteten har ført foresete her, kan Selskapet se fortiden trygt i møte». 

Etter middagen ble det servert kaffe med konjakk. 
Årsmøtet ble avsluttet kl23. 

I samarbeid med Norsk Numismatisk Forening hadde vi en foredragsaften i Lektore
nes Hus 29. april kl 19.30. Foredragsholder var museumsinsp. Kirsten Bendixen. 
Emne: Betalingsmidler i Danmark i yngre jernalder og vikingtid. 

6. -13. juni 1987 foregikk turen til Orknøyene med 58 deltakere. 
Søndag 30. august hadde NASen tur til Hedmark, inkludert en rundtur på Mjøsa 

med «Skibladner». Turen hadde 96 deltakere. 
Vi har gitt støtte til Sjømannskirken i Leith, Skotland, kr 1000,-. 
I løpet av sommeren har vi gjort et forsøk med et informasjonsblad til medlem

mene. Tre er sendt ut. 
Viking 1987 ble sendt ut i november. Trykkeri var Tangen-Trykk AlS, Drammen. 
Universitetets Oldsakssamling har fortsatt med å selge gamle eksemplarer av 

Viking for oss. Inntekt kr 4 405,-. 
NAS har fått 46 nye medlemmer i år. 
Det har vært holdt fire styremøter. 
En komplett samling Viking innbundet er innkjøpt for kr 2 500,-. 
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Referat fra tur til Orknøyene 6. -13. juni 1987 

Vi startet lørdag morgen med Busy Bee fly fra Gardermoen til Kirkwall på Orknøy
ene. Der ble vi møtt av Mr. Ridgway fra British Airways, og kjørt til våre tre hotell i 
Kirkwall. 

Om ettermiddagen tok Meltzer oss til Scapa Flow der vi besøkte det italienske 
kapellet. Dette ble bygget av italienske krigsfanger under siste verdenskrig. Leder 
var Domenico Chioechetti som selv var fange. Kapellet er en utrolig kunstnerisk 
prestasjon, tatt i betraktning det meget begrensede materialet italienerne hadde til 
disposisjon; omtrent ikke annet enn to Nissen-huts, piggtråd, cement, skrapjern, 
noen treplater og vannfarger. 

Meltzer berettet om senkningen av de 7 4 internerte tyske krigsskip i Scapa Flow 
21.4.1919. 14.10.1939 klarte en tysk ubåt under sin kaptein Giinther Prien, å komme 
inn til Scapa Flow og senke HMS Royal Oak. 

For å komme til Lamb Holm og det italienske kapell kjørte bussene på Churchill
barrierene, noen veldige moloer bygget av de samme italienske fanger som bygget 
kapellet under siste verdenskrig. 

Søndag 7 .6. begynte dagens program med messe i St. Magnus-katedralen. Messen 
ble innledet med introitus «If you love me, keep my commandments» av Thomas 
Tallis, sunget av St. Magnus' katedralkor. Etter messen ga katedralskuratoren, Mr. 
John Windwick, en kort og meget interessant oversikt over katedralens historie og 
arkitektoniske utvikling. 

St. Magnus-katedralen tilhører alene befolkningen på Orknøyene, og hverken 
kronen eller noen kirkelig myndighet har anledning til å blande seg i dens virk
somhet. 

Etter lunsj ble vi først vist rundt i jarlens palass i Kirkwall. Dette er bygget mellom 
1600 og 1607 av Jarl Patrick Stewart. Vår guide var kunstneren Colin Kirkpatrick 
som kunne fortelle at Stewart bygget palasset nærmest ved slavearbeide idet han 
tvang lokalbefolkningen til å arbeide uten lønn, mat og husly. Han presset dem til å 
underholde ham og hans femti soldater, som han alltid omga seg med - uten 
vederlag. Han var helt igjennom ond, men etterhvert ble hans misgjerninger oppfat
tet av myndighetene i Edinburgh, og han mistet sitt hode på hoggestabben utenfor 
St. Giles kirke i 1615. 

Palassets arkitekt var en skotte som hadde studert i Frankrike, og bygningen skal 
være det beste eksempel på fransk arkitekturstil i Skottland. 

Dr. phil. Raymond Lamb viste oss biskopens palass som ble grunnlagt ca. 1137 av 
biskop William. 

Deretter tok Mr. Lamb oss med på en tur i Kirkwall. Han ga en oversikt over 
hvordan byen har utviklet seg gjennom årene fra dens begynnelse som kaupang og 
kirkested i det 12. årh. med kirken bare ca 30 m fra stranden- til idag hvor byen er 
orientert mot nord og kirken ligger meget lenger fra strandlinjen. 
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Turen sluttet ved St. Olafs port, det eneste som er igjen av kirken med det samme 
navn, muligens bygget av jarl Rognvald Brusason. 

Mandag 8.6. reiste vi sydoverlangs eidet mellom Kirkwall og Scapa Flow der båter 
kunne trekkes over land i vikingtiden. Målet var Orphir Rundkirke. 

Kirken ble bygget i 12. årh. mens Håkon Paulson var jarl i Orknøy. Han har 
muligens hatt den Hellige Gravs Kirke i Jerusalem i tankene. Denne har han nok sett 
da han var på korsfarerferd dit. Håkons sete var i Orphir og han døde i 1122. Av 
Orphir kirke står kun koret igjen. 

Dagens andre interessante begivenhet, var besøket på Boardhouse Mill, den 
eneste gjenværende vannmølle i funksjon på Orknøyene. Eieren viste oss dens
etter måten - enkle maskineri. Han fortalte om hvilke kornsorter han malte, 
deriblant den nå meget sjeldne fireradsbyggen. Til slutt fikk vi anledning til å kjøpe 
forskjellige sorter mel til brød og skotsk bannockbakst. 

Etter lunsj var neste mål Brough of Birsay. Reisen dit måtte beregnes svært 
nøyaktig da den inkluderte en ti min. spasertur over eidet mellom Birsay og 
Mainlandsom kun kan gjøres ved lavvann. På selve øya Birsay finnes det en mengde 
fornminner. Der er restene av en keltisk kirke med gravplasser. Kirken ble bygget av 
de første innvandrerne. Det finnes en kopi av en praktfull piktisk symbolstein 
(Birsay var et sentrum for piktisk makt før vikingene ankom), og mange rester av 
vikingtidens bygninger, deriblant noen av de fineste langhus fra den tiden i Skottland 
-ifølge ekspertene. 

I det 11. årh. ble det igjen bygget en kirke, tildels oppå ruinene av den keltiske 
kirken. Mange mener at det kan ha vært Kristkirken som Jarl Torfinn bygget etter 
sin hjemkomst fra Roma. 

Tilbake igjen fra Brough of Birsay så vi på Jarl Robert Stewarts palass og 
biskopens palass. 

Siste stoppested for dagen var Brough of Gurness ved Aikerness. Dette er en av de 
mange brochs bygget langs nordkysten av Mainland. Den er i tidens løpt blitt 
plyndret for stein, men murene står fortsatt i en høyde av opptil2,5 m. Brochen er 
omgitt av tre konsentriske forsvarsringer av bank og grøft-typen. Man er usikker på 
når Brough of Gurness ble bygget, men på grunnlag av sammenlikning, foreslår man 
l. årh. etter Kristus. 

Tirsdag 9.6. Første stopp for omvisning var ved Stenene ved Stenness. Dette er et 
sirkulært hengemonument med fire hele stående stener pluss stumpen av en femte 
sten. Monumentets funksjon er ukjent, men antas å ha vært rituell. Det er datert til 
ca 2500 f.Kr. 

Annet stoppested var ved Ring of Brodgar, igjen en henge, men uten voll, med 36 
av sine opprinnelige 60 steiner fremdeles på plass. 

V år guide var Ka y Derbyshire. 
Formiddagsbesøket endte ved Skaill Bay der den berømte steinalderlandsbyen 

Skara Brae ligger. Dette var kanskje det mest fascinerende arkeologiske funn som vi 
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så på denne turen. Vår guide der var Mrs. Moira Poke. Hun berettet levende og 
engasjerende om hvordan landsbyen ble funnet, og om dens plutselige opphør som 
hjemsted i oldtiden, kanskje som resultat av en veldig sandstorm siden alt var 
tilsynelatende forlatt uten skade. Mrs. Poke antydet at menneskene fra Skara Brae 
kunne ha brukt Maes Howe som sin gravplass. 

Etter lunsjen i Stenness, gikk turen videre til Corrigan Farm. På veien ga prof. 
Ivan Rosenquist en kort og meget interessant orientering om den geologiske utvik
ling i de atlantiske og nordiske områdene av kloden. På Corrigan Farm var Mr. 
Harry Flett vår guide. Corrigan Farm er en 200 år gammel bygningsklynge som nå er 
museum. Mr. Flett viste oss orka disk gårdsredskap og gårdshus med innretninger fra 
ca 1850 og fremover til for ca 40 år siden. 

Vi fortsatte til Maes Howe gang-gravhaug. Guiden der var Mr. Norrie Sclater. 
Maes Howe-monumentet dateres til ca 2500 f.Kr. Vikingene gjorde i sin tid inn
brudd i gravkammeret, og berettet om dette selv i runeskrift på veggene. Disse runer 
skal være noe av det fineste som finnes. 

Vi var også innom Stromness, den nest største byen. Der fantes det både et 
historisk og et kunstmuseum som vi besøkte. Det fantes også en meget velassortert 
bokhandel der. 

Onsdag 10.6. var avsatt til besøk på Eday. Guiden vi hadde med var dr. Raymond 
Lamb. Båten vi benyttet var M/S Orcadia. Vi skulle delta i åpningen av Carrick 
House, hjemmet til Mr. og Mrs. Joy, som nå er lokalmuseum. Lady Grimond holdt 
velkomst- og åpningstalen. Hele øybefolkningen på ca 100 personer bidro ved 
dugnad til festlighetene. 

Vi ble mottatt på Carrick farm i låven som var blitt pyntet for anledningen. 
Langbord med forfriskninger sto klar. Glemme skal vi nok ikke heller den improvi
serte, men meget praktiske og rikholdige baren som kom oss alle gjentatte ganger til 
gode. Mr. og Mrs. Joyviste oss rundt i sitt 200 år gamle sjarmerende hus, og vi gledet 
oss over hvor nensomt og fint det hele var bevart. Værgudene var blide for første 
gang siden vår ankomst til Orknøyene slik at vi kunne spise lunsj i solskinnet utenfor 
låven. 

Etter lunsjen var det mange muligheter for beskjeftigelse. Mr. Mike Cockran, en 
lokal bonde og ornitolog, tok en gruppe først på tur til et lokalt vann for å se en 
nykomling til Eday, nemlig smålom. Deretter kjørte han oss opp til Vinquoy 
gravhaug. Graven er fra ca 2500 f.Kr., med et sentralt nærmest sirkulært kammer, 
fire små sidekamre, og en lang smal inngang fra utsiden av haugen. 

De lokale bønder kjørte oss i sine meget velbrukte og særpregede biler uten 
vederlag! 

Torsdag 11.6. var Harald Meltzer guide på Shapinsay. 
Reiseselskapet ble delt i to grupper slik at man besøkte Shapinsay enten om 

formiddagen eller ettermiddagen. Resten av dagen var til disposisjon for museums
eller biblioteks besøk i Kirkwall, henholdsvis formiddag/ettermiddag. 
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I Balfour Castle var slottsfruen, den nåværende eier, mrs. Zawadska, guide. 
Slottet tilhørte familien Balfour gjennom ca 200 år og opp til1961. Det opprinne

lige hus ble bygget på 1700-tallet, og ble påbygget tidlig på 1800-tallet. En bestemt 
Balfour tradisjonsnøkkel til arkitektur skulle da følges ved utbyggingen, nemlig at 
det skulle være 356 vinduer, 52 rom, 12 ytre dører og 7 tårn! 

Den innvendige takdekor og alt marmorarbeidet ble gjort av italienske arbeidere, 
mens alt steinarbeidet ble gjort av 30 lokale arbeidere. Hele den kolossale påbygging 
i forrige århundre ble ferdig på to år og kostet da ca f 7000,-. 

Slottet ligger praktfullt til ved kysten og er omgitt av en stor og velstelt hage. 
Slottet opprettholdes idag vesentlig ved turistbesøk. 

Fredag 12.6. besøkte vi Egilsay og Wyre. Kay Derbyshire var guide. Første stopp 
var på Egilsay hvor turen gikk oppover bakken, forbi et par isolerte gårder, til 
ruinene av St. Magnus kirke. Det var på Egilsay at Hakon Jarl drepte Magnus. Det 
er forbausende mye som står igjen av St. Magnus kirke høyt oppe på den forblåste 
øy. Det. meste av ytterveggene er der, og det mektige runde tårn rager høyt og 
imponerer den moderne pilegrim. 

En ekstra spiss ble det på vårt besøk ved at Margrethe Bryn leste høyt i kirken fra 
sagaen om drapet på Magnus i 1117. 

Fra Egilsay gikk turen videre med båt til øya Wyre hvor vi så «Cobbie Row's 
Castle» (Kolbein Hrugas slott). 

Slottet ble utgravet og undersøkt i 1984, men resultatene er ikke publisert ennå. 
Wyre var også hjemstedet for Orknøyenes egen dikter, Edwin Muir. 
Etter middagen holdt Dr. Lamb et kort foredrag om arkeologien på de ytre øyene. 

Han nevnte at Sanday var kanskje den mest interessante. 
San da y som navnet sier, består av vind blåst sand. Den er meget fertil og den beste 

byggkornjord finnes der. Landskapet skal være helt forskjellig fra de andre øyene. 
Flygesanden har dekket til og bevart mange arkeologiske funn der. Det finnes store 
vikingtidsrester som ligger direkte over keltiske bosetninger- og det er planer om et 
felles arkeologisk prosjekt med Universitetet i Tromsø i 1991 for å undersøke 
området. 

På den sydlige enden av Sanday finnes neolitiske rester i slekt med dem vi så på 
Skara Brae. 

Dr. Lamb berettet om erosjonen som et stort problem på Orknøyene, og her
som på så mange andre steder- fører pengemangel til at konservering må utsettes og 
verdifulle arkeologiske funn går tapt. 

Lørdag 13. 6. var vår siste dag på Orknøyene, og alle var vel tilbake på Garder'
moen i fint vær ca kl14.00. 

Til slutt skal nevnes at to av deltakerne var med NAS til Orknøyene for 21 år 
siden, nemlig frk. Coll og fru Calmeyer. De er velkomne med neste gang også! 

Turen hadde 59 deltakere. 
Ref.: Jackie Horner 

174 



Norsk Arkeologiske Selskap- Regnskap 
Resultatkonto pr. 31.10. 1987 

Utgifter 

Lønningskonto . . . . . . . . kr. 
Arbeidsgiveravgift . . . . . » 
Div. utgifter . . . . . . . . . . » 
Gebyrer . . . . . . . . . . . . » 
Kontorrekv. . . . . . . . . . » 
Meldingsblad . . . . . . . . . » 
Årsmøtet 1986 . . . . . . . . » 
Sjømannskirken Leigh . . . » 
Viking 87 (ikke bet.) . . . . » 
Viking 85/86 . . . . . . . . . . » 
Overskudd . . . . . . . . . . » 

71.062,00 
10.144,00 
7.346,16 
1.320,65 

24.621,65 
8.922,65 

17.872,00 
1.000,00 

70.000,00 
6.690,00 
5.734,63 

kr. 224.713,74 

Inntekter 

,Kontingent . . . . . . . . . . kr. 
Salg av Viking . . . . . . . . » 

Bidrag fra NAVF . . . . . . » 

Annonse Viking 87 . . . . . » 

Renteinntekt . . . . . . . . . » 

Administrasjon av 

75.945,00 
28.787,00 
30.000,00 
2.500,00 

64.691,35 

årets turer . . . . . . . . . » 22.790,39 
kr. 224.713,74 

Balansekonto pr. 1.11. 1987 

Aktiva 

Kassabeholdning . . . . . . . kr. 795,05 
Postgiro l. l l ••••• l •• » 10.809,07 
D.N.C. 7056 63 37663 ... » 28.725,00 
D.N.C. 7001 06 00365 ... » 31 996,74 
Gjeldsbrev l l l l l ••••• » 600.000l00 

kr. 672.325286 

Oslo, den l. november 1987 

Regnskapet revidert og beretning avgitt 
13. november 1987. 

Passiva 

I. og R. Fuglesangs Fond: 

Saldo 1/11 -86 
kr. 28.871,00 

Utbet. stip + » 6 oooloo 
» 22.871,00 

Renter .. + » 2 973l23 kr. 25.844,23 

Universitetets Oldsakssamling: 
Saldo 
1/11-86 . . kr. 188.648,00 
Renter . + » 14.500200 kr. 203.148,00 

Skattetrekk . . . . . . . . . . » 4.542,00 
Kreditorer . . . . . . . . . . . » 86.000,00 

Kapitalkonto: 

Saldo 
1/11-86 .. kr. 347.057,00 
Årets 
overskudd» 5.734l63 kr. 352.791263 

kr. 672.325,86 
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