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Birgitte Skar 

Foldsjøen 4A, en stenalderboplads i 
zonen mellem kyst og fjeld 

Introduktion 

Foldsjøen 4A er en af 4 stenalderlokaliteter, som blev registreret og undersøgt 
sommeren 1986 af Lil Gustafson. Bopladsen er tidligere publiceret i en populærarti
kel af Gustafson (Gustafson 1987). Bopladsen blev undersøgt som led i et nødgrav
ningsprojekt i forbindelse med planer om udbygning af Homlavassdraget, i Malvik 
kommune i Sør-Trøndelag. 

Foldsjøen 4A er beliggende langs den vestlige bred af Foldsjøen, i sundet mellem 
Foldsjøen og Litlfoldsjøen, fig. l. Bopladsen ligger idag ca. 205-210 m.o.h. og er 
således klart en indlandsboplads (senglacial marin grense i indre dele af Trond
heimsfjorden er 150 m.o.h., Klemsdal 1982). De fire bopladser fra Foldsjøen var 
blandt de første, som var registreret i skovzonen mellem kyst og fjeld i denne del af 
landet, og det var derfor af betydning at få analyseret karakteren af bosætningen. 

Lokalitet 4B ligger bare 5 meter længere NV end 4A, men mens artefakterne fra 
lokalitet 4A var næsten 100 % af flint, var artefakterne fra 4B udelukkende af 
kvarsit og kvarts. Et fundtomt område mellem bopladserne og den manglende 
sammenblanding af bopladsmaterialerne indikerer to kortvarige uafhængige bosæt
ninger. 

Foldsjøen 4A skildte sig ud fra de øvrige 3 bopladser fra Foldsjøen ved sit 
karakteristiske redskabsinventar og sin flintrigdom. Pundet indeholdt blandt andet 
fragmenter af 4 hullingspidser, en mikrolittype som ellers er ukendt i denne del af 
landet, disse og den gode flækkemetode placerede på et typologisk grundlag fundet 
som ældre end 7000 år. 

På det tidspunkt bopladsen blev besøgt har landskabet i dette indlandsområde 
omtrent set ud som idag. Klimaet var dog noget mildere og skoven har været en å ben 
fyrreskov med indslag af varmekære løvtræer (Gustafson 1987 og Hafsten 1979: 
101-102). Bopladsen ligger hvor et elgtræk idag passerer indsøen, og er hypotesen 
om elgens konservative adfærd (Jacobsen 1989) rigtig, kan trækket muligvis være 
den vigtigste årsag til Foldsjøen 4As lokalisering. 

Den ensidige basering af redskabstilvirkningen på råmaterialet flint indikerer, at 
folkene, som var på bopladsen, må have kommet fra kysten. Om folkene ved 
Foldsjøen hav de elgjagten der som endeligt mål, eller om formålet med bosætningen 
var et andet vil imidlertid blot en nærmere analyse af levnene fra bopladsen vise. 
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Fig. l. Beliggenheden af Foldsjøen i Sør-Trøndelag og Foldsjøen 2, 4A og Bog 5, 
ifølge Gustafson 1986. 
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Metode 

Udgravningen, samt tidligere undersøgelser 

Lokalitet 4A blev konstateret ved hjælp af 4 flintstykker som blev fundet i udvask
ningszonen langs den vestlige bred af den tømmerregulerede Foldsjøen. Udgravnin
gen af lokalitet 4A, som havde præg af nødgravning mellem to faser af opdæmning, 
viste at et velbevaret genstandsmateriale lå ned til 10 cm under overfladen, al 
jordmassen fra udgravningen blev vandsoldet. Der blev ialt gravet 25 m2

, et areal 
som udfra fundfordelingen antydede at lokaliteten var tilnærmet totalgravet, (fig. 
2.) De fleste af fundene blev gjort i et lyst sandlag som lå under et tyndt gengronings
dække, der blev dog også gjort fund helt ned i den rødbrune undergrundssand. 
Sel vom stratigrafien bar præg af reguleringen med flere usammenhængende tørvelag 
i lagfølgen så synes dette ikke at have påvirket artefakternes fordeling i det horison
tale plan. Fundene lå i en koncentration midt i det udgravede område med aftagende 
frekvens udover, og ikke som man kunne have forventete ved en forstyrrelse -med 
en fundkoncentration i de nedre dele af området mod svaberget. Indtrykket af at 

~ ~.s stk. 

N ~;;, 15 

A l 
B 

l l 

D 
D 

svaberg 

Fig. 2. Plan over det udgravede område på Foldsjøen 4A og 4B, som viser distributio
nen af artefakter pr. kvadratmeter på lok. 4A. (Tallene i nederste højre hjørne angiver 
ruternes numre). 
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fundene ikke havde været udsat for no gen forflytning af betydning, bestyrkedes af at 
bare et fund- et afslag af kvarsit- viste tegn på vandrulning. Afslaget lå i rute 15 og 
således nærmest vandet og helt i udkanten af fundkoncentrationen, se fig. 2. 

Organisk materiale fra bopladsen var ikke bevaret, der blev ved gravning blot 
fund et no gle få mindre trækulkoncentrationer, og der blev taget 2 trækulprøver med 
det formål at opnå en absolut datering. Den ene prøve viste sig dog ved træslagsbe
stemmelsen at indeholde gran, noget som må skyldes reguleringen eller anden 
senere påvirkning, da gran som kendt først indvandrede i Trøndelag i jernalderen 
(Hafsten 1979:101-102), mens den anden prøve som kunne antages at være ren, 
uheldigvis blev ødelagt ved 14C-laboratoriet i Trondheim. Der eksisterer altså per 
idag ingen absolut datering af lokalitet 4A og en relativ datering kan under de givne 
omstændigheder bare opnås ad typologisk vej. 

Fundmaterialet - relativ datering 

Råmaterialet til de 309 artefakter fra Foldsjøen 4A udgøres nærmest 100 % af flint, 
der er fundet 2 artefakter af kvarsit. Materialet præges af en god flækkemetode, og af 
diagnostiske typer blev der fundet en flersidig konisk mikroflækkeblok, et større 
an tal makro- og mikroflækker, 4 mikrostikler og 4 mikrolitter af hullingtypen, som 
ikke tidligere er kendt fra Vest- og Midtnorske fundkontekster, i tillæg blev der 
fundet 2 kantstikler på brud og 5 skrabere. 

Samtlige typer definerer bopladsen som tilhørende den del af mesolitikum som i 
denne region kal des «tidlig mikroflækketradition», og fundet kan således indirekte 
dateres til 7000-9000 BP (Bjerck 1983). Som det skulle vise sig ved sammensætnin
gen kunne endnu en type føjes til denne liste af diagnostiske typer nemlig kærneøk
sen af flint- en sjælden gæst i norsk ældre stenaldermateriale. 

Analysen 

En rask gennemgang af Foldsjøen 4A-materialet indikerede at artefakterne i hoved
sagen stammede fra to forskjellige flintknolde, i tillæg kunne en tredie gruppe 
råmateriale, en sort senonflint udskilles. Plotningerne af artefakterne i udgravnings
planens kvadratmeternet antydede at der var tale om en relativt klart afgrænset 
fundkoncentration, og at det skulle være muligt at udskille aktivitetsområder. En 
koncentration af brændt flint et potentielt ildsted- centralt i forhold til fundkon
centrationen (rute 17 og 22/23) støttede formodningen. 

I forhold til den centrale ansamling af brændt flint kunne 3 fundkoncentrationer 
udskilles, alene på grundlag af mængden affund (fig. 2). Disse vil i det følgende blive 
refereret til som område I: med center i rute 24 og 19, område Il: med center i rute 8 
og 12 og område Ill: med center i rute 16 og 21. For at være helt sikker på 
begrænsningen af område Il mod vest, burde et par ekstra kvadratmeter have været 
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gravet her. For at undersøge karakteren af aktiviteter i de tre områder blev metoden 
conjoining eller refitting anvendt. Denne metode indebærer at de slåede stenarte
fakter, i dette tilfælde af flint, sættes sammen i den rækkefølge hvori de oprindelig 
blev hugget, for at kunne rekonstruere den/det redskab, emne eller blok, hvorfra de 
blev produceret. Forudsætningen for metoden ligger i den rent fysiske omstændig
hed ved råmaterialet (flint, kvarsit, kvarts, bjergkrystal eller bjergart), nemlig at 
ethvert afslag har sin helt unike form, og derfor bare passer netop på den blok 
hvorfra det er slået. 

Resultater af analysen 

105 (34 %) af de ialt 309 artefakter, som blev fundet på lokaliteten, blev sat sammen. 
Sammensætningerne grupperer sig i to, som reflekterer de to hovedkategorier af 
flint: en lys brunlig gennemsigtig flint med bryozoer og en chert, - en grovere 
ugennemsigtig mat grå flint. For nemheds skyld benævnes de to grupper som 
henholdsvis «flintkærnen» og «chertkærnen». Den resterende, ikke-sammensatte 
del af materialet omfatter arte fakter fra de to kærner, som endnu ikke er sammensat 
og artefakter af den tidligere omtalte sorte senonflint. Fra sidstnævnte kærne findes 

A 

c 
B 

Fig. 3. De tre sammensatte hovedgrupper fraflintkærnen. 
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flere redskaber og en del dekortikeringsafslag. I tillæg er de to arte fakter af kvarsit
et kærnefragment og et afslag ikke sammensat. Samtlige artefakter er meget godt 
bevarede. Sekundær slitage forekommer ikke, det samme gælder patinering. 38 
artefakter (12,3 %) er brændte. Teknologisk har materialet et ensartet præg, en god 
flækkemetode for både mikro- og makroflække produktion er fremtrædende, men 
fundet omfatter også redskaber fremstillet på afslag. Materialets teknologiske 
karakter beskrives dog lettest ved at følge reduktionen af de sammensatte blokke. 
På denne måde vil relationen mellem aktivitetsområderne også fremgå. 

Flintkærnen 

Fra flintkærnen er der ialt sammensat 3 større grupper med arte fakter, samt en del 
mindre grupper bestående af flækker og trimningsafslag. De tre større grupper 
udgøres af ydersiden af en blok med tilhugning af bund og rygretouchering ( crest
ing), denne gruppe, fig. 3 B består af ialt 21 artefakter. Den næststørste bestående af 
ialt 9 artefakter, repræsenterer platform preparering, fig. 3 A. Den mindste gruppe 
består af 8 sammensatte artefakter, alle afslag, fig. 3 C. Ved analysen er det ikke 
lykkedes fysisk at koble de tre grupper af refits sammen- det er alligevel klart udfra 
flintens farve, gennemsigtighed og bryozoholdighed at de tre sammensatte grupper 
må høre til den samme reduktionssekvens. U dfra måling af den oprindelige kærnes 
diameter er rækkefølgen hvori disse artefakter er produceret som bogstavfølgen, 
altså først A, så B, så C. A og B er antagelig produceret som del af samme 
reduktionsstadie. 

Følger vi de dele af produktionen, som kan rekonstrueres udfra sammensætnin
gen, fig. 4, vil vi se at nogle afslag er slået afbloktop og blokbund, og en serie flækker 
er produceret fra kærnen, hvoraf to er limet til blokken mens to andre (fra rute 7 og 
12) ikke kunne føjes på. Sporene efter denne arbejdsproces findes i område Il. På 
grund af at der opstod fejl i produktionen i form af hængselbrud var en genopretning 
af flækkekærnen nødvendig. Processen bestod i opretning af vinkelen mellem plat
form og blokside- dvs. en kraftig reduktion af platformen, indtil den ønskede vinkel 
opnåedes. I tillæg rygretoucheredes blokken igen for at opnå et godt udgangspunkt 
for den videre flækkeproduktion. Fire fragmenter af flækker på bl ok B vidner om at 
man lykkedes. Hele denne del af produktionen foregik i område I. Et stort platfor
mafslag er dog forflyttet til område Ill. 

Gruppe C også sammensat af artefakter fundet i område I, kommer fra et stadie da 
kærnen må have været stærkt reduceret, flækkear på ydersiden vidner om at der 
imellem stadie Bog C er produceret et stort antal flækker. Hverken disse eller selve 
slutproduktet- blokken- er genfundet på bopladsen. De øvrige ikke-sammensatte 
artefakter fra flintkærnen viser ligeledes en distribution fordelt mellem område Il og 
område I. 
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Fig. 4. Distributionen af de sammensatte artefakter fra flintkærnen. (Bogstaverne 
refererer til de sammensatte hovedgrupper, hvor sekvenserne begynder). 

13 



A 

c 

1 2cm. c::::=-• 
Fig. 5. De tre sammensatte hovedgrupper fra chertkærnen, samt sammensat gruppe 
fra chertkærnen- opskærpning af en kærneøkse/-mejsel. 

Chertkærnen 

Fra chertkærnen er ialt sammensat 3 grupper som er væsentlige for rekonstruktionen 
af reduktionsforløbet. Den største sammensatte gruppe, fig. 5 A, består af 16 
artefakter; disse repræsenterer en intensiv platform preparering. Den næste gruppe, 
fig. 5 B, består af 4 rygretoucheringsafslag, samt selve rygflækken. Udfra dimensio
nerne på negativarrene efter flækker på A og B, samt en stor kalkfossil i flinten, er 
det sansynligt at A og B passer sammen, fig. 5 X. B repræsenterer således sammen 
med de første 9 afslag i A en genopretning af en flækkekærne, på samme må de som 
den blev beskrevet for flintkærnen. En serie af flækker blev produceret i denne 
proces, men ingen af de fundne flækker fra chertkærnen lar sig sammensætte med 
selve kærnefragmenterne. Mellem produktionen af den resterende del af A- atter 
en platform opretning- og gruppe C, fig. 5 C, foregik en intensiv mikroflækkepro
duktion. Gruppe C repræsenterer selve restproduktet- den kasserede mikroflække
kærne og fragmenter af 5 flækker produceret i to stadier afbrudt af en trimning af 
platformen og kærnebunden. Bortset fra de 5 flækkefragmenter er få af de talrige 
flækker som blev produceret på blokken fundet. Samtlige stadier af arbejdet med 
chertkærnen har foregået i område I. Rygflækken fra B-stadiet er dog fundet i 
område Il som på denne måde knyttes til område I, (fig. 6). 
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Fig. 6. Distribution af de sammensatte artefakter fra chertkærnen. (Bogstaverne 
referer til de sammensatte hovedgrupper, hvor sekvenserne begynder). 
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Distributionen af ikke sammensatte artefakter fra chertkærnen viser en fordeling 
af aktiviteter knyttet til arbejdet med produkter fra denne kærne til alle 3 områder. 
Mens selve produktionen af grundproduktet- flækken- har foregået i område I, er 
tilsyneladende en del af disse emner forflyttet til område Il og Ill. 

Aktivitetsområder 

Sammensætningen af artefakterne fra de to kærner (flintkærnen og chertkærnen) fra 
Foldsjøen 4A, viser 3 interrelaterede aktivitetsområder på bopladsen, og er således 
et klart udtryk for hele bopladsmaterialets samtidighed. Den systematiske og logiske 
fordeling af artefakterne bekræfter i tillæg antagelsen om at reguleringen ikke har 
haft nogen forstyrrende indvirkning på fundenes fordeling i det horisontale plan. 
Aktivitetsområderne kan defineres som område I (rute 29, 23, 24, 25, 19 og 20), 
område Il (rute 7, 8, 11, 12, 13) og område Ill (rute 16, 17, 21, 22). Det er en 
interessant observation at begge blokke hovedsaglig blev forarbejdet i område I og 
til samme formål. I dette aktivitetsområde produceredes først og fremmest flækker. 
Fordelingen af mikrostikler og mikrolitter i område I, viser at en vis videre forar
bejdelse til mikrolitter og reparation af pile også foregik her. Iøvrigt er det bemær
kelsesværdigt at det store antal flækker, som blev produceret fra de to blokke i al 
hovedsag ikke er genfundet på bopladsen. Det kan ikke udelukkes at flækkerne er 
medbragt til et aktivitetsområde udenfor bopladsen for videre forarbejdning. Eller 
at man simpelthen har produceret en mængde flækker, som raskt kunne forarbejdes 
til mikrolitter efterhånden som de var tiltrængt på en længere jagtekspedition. Man 
ville således have reduceret vægten af det man måtte bære på vejen. Opskærpningen 
af et større kærneredskab, fig. SD og 6D, sandsynligvis en flint økse, samt forekoms
ten af flere retoucherede flækker og afslag, indikerer at aktiviteterne i område I 
udover emneproduktion og reparation har været alsidig. 

Område Il er knyttet til område I først og fremmest fordi den første del af arbejdet 
med flintkærnen tilsyneladende har foregået her. En serie regelmæssige flækker, en 
sidekant retoucheret flække, samt en hullingspids kommer i tillæg fra dette område. 
Koncentrationen af artefakter i område Il har ihvertfald to mulige tolkninger, 
området kan være et produktionsområde tilsvarende område I, men af mindre 
omfang. Udfra rekonstruktionen af sekvensen i flintkærnen er det sandsynligt at 
dette område da har været i brug før område I og at der er tale om at arbejdsopga
verne forflyttedes fra område Il til område I. Der kan være så mange årsager til en 
sådan forflyttelse - for eksempel en vinddrejning eller ønske om ændring af 
arbejdssstilling i forhold til solen el. lign. 

Som nævnt flere gange repræsenterer de fleste af artefakterne i område Il, de 
første stadier af flintkærnens brug. De øvrige artefakter fundet i område Il kan også 
tilhøre dette produktionsstadie. Den mulighed at område Il er en affaldsdynge 
foreligger således også. Artefakt-koncentrationen kan skyldes at man af en eller 
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Fig. 7. Stikke l produceret på flække fra chertkærnen i Område Ill. 

anden grund har renset op i område I efter kort tids brug og har kastet affaldet, hvor 
vi definerer område Il. På så små materialer som dette, kan det være vanskeligt at 
finde konkret belæg for om den ene eller den anden tolkning er korrekt, eftersom 
mængden af refits bliver så relativt lille. Det kan dog være interessant at nævne at 
andre sammensatte bopladsmaterialer, som har haft et lidt større omfang end 
Foldsjøen 4A, har vist samme fordeling. Dette gælder fordelingen af aktiviteter 
mellem område I og område Il på den preboreale sydøstnorske boplads Rørmyr Il 
(Skar og Coulson 1986), samt relationen mellem område I og område Il på den 
skånske maglemoseboplads Bare Masse Il (Skar 1988), i disse to tilfælde er materia
let af en karakter, så det ene område kan skilles ud som et mere specialiseret 
aktivietsområde i forhold til det andet, og det kan sandsynligøres at fordelingen 
skyldes en flytning. 

Område Ill på Foldsjøen 4A er knyttet til område I både gennem refits til 
flintkærnen og chertkærnen. Det er dog karakteristisk at det er enkeltgenstande, 
som er forflyttet til område Ill og ikke en serie artefakter, som udgør et eget stadie i 
produktionen. Artefakterne fra flintkærnen og chertkærnen, som er fundet i område 
Ill har således karakter af redskabsemner. Dette er i tråd med at aktiviteten i 
område Ill tilsyneladende er af en anden karakter end i område I og eventuelt Il. 
Område Ill er karakteriseret ved ubredelsen af skrabere (alle 4 skrabere fra boplad
sen er fundet her), (fig. 8). I tillæg er der fundet to stikler og en kraftigt sidekant
retoucheret flække, muligvis en kniv. 

Mikrolitter, mikrostikler og produktionsaffald er fraværende. Dette samsvarer 
også godt med at et flertal af artefakterne i område Ill er produceret på en sort 
senonflint, som skiller sig ud fra de to øvrige flintknolde som er repræsenteret på 
bopladsen. Redskaberne af senonflint er tilsyneladende medbragt til bopladsen 
enten som emner eller færdigforarbejdede. De to emner, som sammensætningen 
viser er blevet flyttet fra område I til område Ill, er begge kraftige stykker, det ene 
velegnet til forarbejdelse som skraber, det andet et godt stikkelemne. Det skal i 
tillæg nævnes at den ene stikke!, som er fundet i område Ill, er lavet på en flække fra 
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chertkærnen, flækken er antagelig produceret i område I, siden dette er produktion
sområdet for chertkærnen, derefter forflyttet til område Ill, hvor den er viderefor
arbejdet som stikke!, (fig. 7). 

Konklusion 

Ved at kombinere metoden «conjoining»/sammensætning med en distributionsana
lyse af artefakterne fra Foldsjøen 4A kunne 3 samtidige aktivitetsområder på 
bopladsen knyttes til hinanden. To af aktivitetsområderne (I og Il) viste omtrent 
samme funktion, som «flintsmedens» arbejdsområde, hvor også fundet af flere 
ødelagte mikrolitter og mikrostikler (fig. 9) indikerede at en vis grad av reparation af 
pile havde fundet sted. Mest karakteristisk var det dog at rekonstruktionen af de to 
blokke, flintkærnen og chertkærnen, viste at et stort an tal mikro- og makroflækker
i størrelsesorden 30-40 stykker - må være bli vet produceret her, og flesteparten af 
dem blev taget med væk fra bopladsen uden videre forarbejdelse. 

I det tredie aktivitetsområde (III) dominerede forarbejdelsesredskaber, som 
skraber, stikler og kniv. Analysen viser at disse redskaber i høj grad var medbragt til 
bopladsen, mens et par af dem produceredes på lokalitet 4A, (f.eks. stikkelen af 
chert). Antagelig blev de anset som udslidte, og man efterlod dem efter endt brug på 
bopladsen. Om disse redskaber har haft en funktion i forhold til forberedelsen af 
våbnene m.m. før jagten, eller om de har haft en funktion i forhold til anden 
forarbejdelse og tilberedelse af måltider er det ikke muligt at sige noget sikkert om. 
Det er vel sandsynligt at begge dele er tilfældet. 

Analysen indikerer at Foldsjøen 4A var en gennemgangslejr, hvor man forbe
redte sig på en længere jagt. Der er sandsynligt at flækkerne var halvfabrikata 

Fig. 9. Fragmenter af hullingspidser og diverse mikrostikler er tegn på reparation af 
pile på bopladsen. 
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medbragt for at man raskt kunne fremstille en serie mikrolitter til fornyelse for de, 
som efterhånden gik istykker under jagten. Måske har Foldsjøen i skovzonen nær 
kysten også været et opportunt sted at skaffe sig de lange rette gren emner, som 
fordredes for at producere træskafter til pilene. Bare en analyse af slidsporene på de 
skærende redskaber fra bopladsen ville kunne fortælle, om der har været en udstrakt 
træforarbejdelse her. 

Havde den lille gruppe jægere - antagelig bare 2-3 personer - på bopladsen 
planlagt at jage i et nærliggende område, havde de sandsynligvis færdigproduceret 
mikrolitterne på stedet. Foldsjøen 4A kan således have været en gennemgangslejr 
nær kysten, hvor man blot har opholdt sig så længe som forberedelserne tog- måske 
et par dage- før vandringen gik videre mod rensdyrene på fjellet. 

Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke Arkeologisk Avdeling ved UNIT Vitenskapsmu
seet i Trondheim for udlånet afFoldsjøen 4A materialet, og mag.art. Lil Gustafson for hendes 
åbenhed og generøsitet i det at ville dele med sig i bearbejdelsen af et så fint materiale. 

Summa ry 
Foldsjøen 4A, a Camp-Site in the Woodland Zone 

When the construction of a hydroelectric plant on the River Homla was planned, 
four Stone Age sites were investigated. The investigation was carried out by Lil 
Gustafson during the summer of 1986, on behalf of the UNIT Museum of Sciences in 
Trondheim. 

The material recovered from Foldsjøen 4A (309 arte facts) is of particular interest 
because of the exclusive use of flint as a raw material. Moreover, the type-spectre- a 
conical microblade core, microliths of the Hulling type, burins and fragments of a 
core axe - indicates a date between 7000 and 9000 BP. Unfortunately the si te has 
yielded no absolute date. 

A refitting analysis of these artefacts shows that they are the remnants resulting 
from the knapping of two cores on the si te. The distribution of the refitted materials 
indicates that the work took place in three separate, but interrelated activity zones 
around a central hearth (suggested by a concentration of burnt flint), thus proving 
that the artefacts are contemporaneous. The systematic and logical distribution also 
rules out any possible post-depositional disturbing effect caused by the regulation of 
the water of the adjacent lake during an earlier part of the present century. 

Two of the three activity zones were manufacturing areas («knappers' works
hops») in which micro- and macroblades were produced, and arrows were retooled 
with microliths. In the third area, scrapers, burins and knives were used for process
ing- most of these were brought to the site ready-made. 

Furthermore, the analysis showed that 30-40 blanks for microliths were produced 
at the camp, and taken away from here. This indicates, that Foldsjøen 4A was a 
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transitional camp for hunters from the coast, who prepared for an extensive hunt, by 
producing numerous blanks for microliths from flint which they had brought with 
them. The processing and retooling that took place he re suggest that food was 
prepared on the si te, and that hun ting was a continual activity during the expedition. 
We should also note that the wooded area around Foldsjøen might well have 
provided long, straight branches to be used for arrowshafts. The extent of the 
activities, as well as the small size of the site, suggest that 2 or 3 people would have 
stayed here for only a couple of days. 
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Einar Østmo 

Vassen døya i Bygland. 
Fra Setesdalens steinalder 

Innledning 

Studiet av steinalderfunnene fra dalstrøkene på Sørlandet og Østlandet har vært et 
av de områder av norsk arkeologi som er blitt hengende etter i forskningsutviklin
gen. Det gjenstår mange og store oppgaver også i utforskningen av steinalderens 
kulturforhold ved kysten og i fjellet, men dalenes steinalder må nok, sammen med 
steinalderen i skogtraktene, sies å være enda dårligere kjent. Med få unntak er det 
først det feltarbeid som er blitt nødvendiggjort av vassdragsutbygging, veibygging og 
industrireising som har ført til noen fremgang på dette forskningsfeltet. For Setes
dalens vedkommende representeres det vi kunne kalle den førindustrielle 
forskningssituasjonen, av Helge Gjessings lakoniske konstatering i 1921 av at«< det 
hele tatt er det 16 fund vi kjenner fra Setesdalen under stenalderen» (H. Gjessing 
1921:30). Siden Gjessings tid er noen flere løsfunn av oldsaker gjort, men vel så 
verdifullt er det allikevel at det er oppdaget atskillige boplasser fra steinalderen ved 
de registreringer som har vært utført. Mange slike funn er gjort nord i dalen, særlig i 
Bykle. Nærmere Byglandsfjord har det vært registrert boplasser blant annet i 
heitraktene på vestsiden av dalen (fig. 1). I Kosånavassdraget på grensen mellom 
Aust-Agder og Vest-Agder ble det således i 1981 funnet 16 boplasser, 11 av disse 
ligger ved Bjørndalsvatn, Kosvatn og Myglevatn i Evje og Hornnes kommune, og 
kan forsåvidt sies å tilhøre Setesdalsregionen (Evenrud og Rolfsen 1982). Ved 
registreringene for det planlagte skytefeltet ved Gyvatn, som ligger dels i Bygland og 
Evje og Hornnes kommuner i Aust-Agder, og dels i Åseral i Vest-Agder, ble det i 
1983 funnet 70 boplasser fra steinalderen i heiområdet, foruten ytterligere 4 nede 
ved Dåsvatn (Østmo 1984a). Etter den tid har mag. art. Gunnar Liestøl funnet enda 
flere boplasser i disse områdene (upublisert, jfr. rapporter i Oldsaksamlingens 
arkiv). Enkelte boplasser er også funnet ved Byglandsfjorden, særlig på de mange 
nes som skyter ut i vannet på begge sider. Utgravninger har det bare vært gjort i de 
siste år, dels i Gyvatn-området, og dels de som er grunnlaget for behandlingen her. 
Endelig har det hendt at flintsaker er fremkommet i forbindelse med undersøkelse 
av fortidsminner fra senere perioder (f.eks. Løken 1971). 

Det var, alt tatt i betraktning, kjærkomment for arkeologien da industrireisingen i 
Bygland gjorde det nødvendig å gå til undersøkelse av de steinalderboplassene som 
var blitt oppdaget på Vassendøya lengst sør i Byglandsfjorden. Boplassene ble 
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Fig. l. Steinalderfunn ved 
Byglandsfjorden og i områ
dene vest og sør for den. 
Mønsteret av funnsteder er 
utvilsomt sterkt betinget av 
hvor det har vært lett, og sier 
de1jor mer om det enn om 
hvor steinalderens bosetning 
fantes. Områder over 500 m 
o.h. er skravert. 
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Fig. 2. Kart over Vassendøya, Bygland, med områdene omkring. Funn av steinalder
boplasser er markert med prikker. Stiplet linje markerer 198 m-koten, og dermed 
tilnærmet den opprinnelige strandlinjen. V= Vassendøya, S=Senumsund, K=Kilen. 
Kartgrunnlag: ØK, 

oppdaget ved registrering i området av mag. art. Jan H. Larsen i 1982. En del funn 
ble samlet opp den gang, og mer siden, av Larsen, førsteamanuensis Perry Rolfsen 
og andre. Utgravet ble boplassene i årene 1985-87 av mag. art. Per Oscar Nybruget 
og av forfatteren. 

Vassendøya ligger i sørenden av Byglandsfjorden, i Bygland kommune, Aust
Agder fylke (fig. 2). Øyas utstrekning er omlag 350m nord-sør og 500 m øst-vest. 
Opprinnelig har den imidlertid vært noe større, ettersom Byglandsfjorden ble regu
lert opp 5 m (fra kote 198 til kote 203) i årene 1903-17. Noe detaljkart som viser 
forholdene på stedet før reguleringen, har jeg ikke fått tak i. Øyas opprinnelige 
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utstrekning lar seg allikevel rekonstruere på grunnlag av et kart over «Byglandsfjor
dens utlØp» i målestokk 1:1000, laget i 1939 for Otteraaens Brugseierforening. 
Kartet inneholder dybdekoter med l m ekvidistanse. På kartet fig. 2 er 198m-koten 
trukket opp med stiplet linje på grunnlag av kartet fra 1939, og vi må tro at det gir et 
inntrykk av Vassendøyas opprinnelige utstrekning. De flate områdene omkring øya 
har nok vært våtmark, og ofte oversvømt, slik at det faste landet neppe har vært så 
veldig meget større enn i vår tid. 

Både på øst- og vestsiden av Vassendøya er det omtrent midt på en vik. På 
østsiden skyter to nes ut mot øst eller sørøst, ett nord for viken og ett på sørsiden. På 
begge disse sandete nesene er det funnet rester etter boplasser; Vassendøya l på det 
nordligste og Vassendøya 2 på det sørligste. På vestsiden av øya stikker også et 
markert nes ut lengst i nordvest, men boplassene ligger på strendene like nord og sør 
for viken midt på vestsiden. På sørsiden ligger Vassendøya 3 (a og b), og på 
nordsiden Vassendøya 4. Etter reguleringen kom alle disse boplassene til å ligge 
under høyeste regulerte vannstand (HRV, 203 mo.h.), slik at de oversvømmes hvert 
år. Oversvømmelsene, og nok særlig de store skiftningene i vannstand, har vasket 
vekk det aller meste av vegetasjonen i boplassområdene, som dermed er svært utsatt 
for erosjon. På denne bakgrunn var det før utgravningene ble igangsatt grunn til å 
tvile på om det kunne være bevart intakte kulturlag på noen av boplassene. At 
forholdene på stedet har påvirket kulturlagene, kunne vi etter hvert se av det at det 
aller meste av den flinten som ble funnet, hadde tydelige frostskader. Alle utgrav
ningene ble for øvrig gjennomført på sedvanlig vis ved graving i kvadratmeterruter 
og for det meste i geologiske lag, eventuelt i lO cm-lag innenfor de geologiske lagene. 
Alle utgravde masser ble såldet i vann. 

Sundene på begge sider av øya er i dag ikke mer enn ca. 70--80 m brede, og har 
opprinnelig vært enda smalere. Omtrent fire hundre meter lenger sør renner Otra ut 
av Byglandsfjorden, og danner straks den første av mange stryk og fosser, kalt 
Surtefossen. Det er registrert boplassfunn flere steder på østbredden av Byglands
fjorden i nærheten av Vassendøya (fig. 2). To ligger henholdsvis 10 og 75 m sør for 
det østlige brofestet for Senumsund bro et par hundre m nord for Vassendøya; de 
kan kalles Senumsund l og 2. Tre boplasser tilligger i nærheten av innløpet til Kilen 
øst-nordøst for Vassendøya. Over innløpet går det to broer; den ytterste for den nå 
nedlagte Setesdalsbanen, og den innerste for riksveien. Det partiet av Kilen som 
ligger mellom broene, kalles ifølge ØK-kartet for Ytre Kilen. Boplassene ligger ut 
mot selve Byglandsfjorden, henholdsvis 30 m nord for, 40--100 og 150 m sørøst for 
jernbanebroen. De kan kalles Kilen 1-3. Fra alle disse boplassene foreligger det 
oppsamlede funn, men de har ikke vært gravet ut. 
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Fig. 3. Foto som viser beliggenheten av boplassene Vassendøya 2 (på stranden i 
forgrunnen), Vassendøya l (ytterst på neset som stikker ut fra venstre midt i bildet) og 
Kilen 2 (på stranden i bakgrunnen på den andre siden av vannet). Mot nordøst. Foto: 
forf. 

De enkelte boplassene. Iakttagelser og funn 

Vassendøya l (fig. 3-7) 

Vassendøya 1 ligger på det østligste neset på øya. Ved undersøkelsen var neset 
sandet, uten vegetasjon, og ganske lavt (fig. 3). Det utgravde området ligger i sin 
helhet under HRV. Ialt 28 kvadratmeter er gravet ut på boplassen (fig. 4), 26 av dem 
ligger samlet om lag midt oppe på neset. Over det meste av boplassen lå et lag grålig, 
fin silt eller sand (fig. 5), sannsynligvis slam som er deponert når boplassen har vært 
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Fig. 4. Oversikt over utgravde kvadratmeterruter på Vassendøya l. Til v. med 
fordeling av funn av flintstykker, til h. med fordeling av funn av kvarts- og bergkry
stallstykker. Den kraftig opptrukne streken viser hvor profilen fig. 5 går. 
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Ut gr. 1986- 87 84= rf~ 
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Fig. 5. Profiltegning som viser lagfordelingen på Vassendøya l samt proveniens for 
prøver til C 14-datering. 

oversvømmet. Under dette laget lå et lag grålig fin sand av varierende tykkelse, ca. 
2-10 cm. Under dette kom det så rød-gulbrun finsand-silt. Dette skal rimeligvis 
tolkes som en gammel podsolprofil. Podsoljord er helt dominerende på de delene av 
Vassendøya som ikke har vært oversvømmet. Funnene ble for det meste gjort i det 
grå laget og øverst i det gulbrune -i de øverste ca. 10 cm under slamlaget. Det 
forhold at podsolprofilen var såvidt velbevart, betyr formodentlig at disse jordla
gene ikke har vært særlig forstyrret av oversvømmelsene etter reguleringen. I samme 
retning peker det nok at vi i rutene P 8-9 (fig. 6) fant et ganske velbevart ildsted i 
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Fig. 6. Plantegning og foto av ildstedet i rutene P 8-9 på Vassendøya l. Ildstedet er C 
14-datert ti/3950±80 BP. 

form av en oval grop på ca. 1,5 X 0,8 m og ca. 0,3 m dyp; i bunnen av den lå en 
steinhelle på ca. 0,4 X 0,4 m, og også ellers var en del stein bevart i gropen. Gropen 
inneholdt en god del trekull som har gitt grunnlag for en rådiologisk datering av den 
til mellomneolittisk tid (se videre om datering nedenfor). Alle trekullprøver fra 
Vassendøya har for øvrig vært undersøkt av førsteamanuensis Leif M. Paulssen, og 
alle har vist seg å stamme fra furu. Jorden omkring gropen var temmelig sterkt 
rødfarvet. At denne gropen var såvidt godt bevart, bidrar til å styrke tilliten til at 
kulturlagene på boplassen ikke har vært så forstyrret av oversvømmelsene som man 
kunne ha grunn til å frykte. 

Nede i det gulbrune laget, trolig å oppfatte som et gammelt anrikningslag, lå en del 
spredte trekullfragmenter, som har gitt grunnlag for en radiologisk datering til eldre 
steinalder. Samme resultat ga dateringen av trekull fra en større konsentrasjon nær 
sørkanten av utgravningsfeltet, i det samme laget (fig. 5). Se videre om datering 
nedenfor. 

Vi oppnådde nok ikke noen fullstendig avgrensning av det funnførende området 
(se fig. 4), men funnfordelingen kan tyde på at vi iallfall har fått undersøkt den 
sentrale delen av boplassområdet. 

Funn (fig. 7) 
llansettmikrolitt av flint (eventuelt et mer tilfeldig avfallsstykke med retusj) 
7 andre stykker flint med retusj 
406 avslag og andre avfallsstykker av flint 
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Fig. 7. Funn fra Vassendøya l. Fra v. lansettmikrolitt, retusjert spiss ( B -spiss), begge 
av flint, videre to mikroflekkeblokker av bergkrystall. Tegning: Tone Strenger. 

3 tildels hele mikroflekkeblokker av bergkrystall 
l bipolær kjerne av bergkrystall 
l avslag av kvarts med retusj 
253 avslag og andre avfallsstykker av kvarts og bergkrystall, bl.a. 2 mikroflekker 
5 små fragmenter av keramikk uten dekor 
l fragment av slipehelle av sandstein 

Vassendøya 2 (fig. 3, 8) 

Denne boplassen, som ble undersøkt av Nybruget, ligger på en utvasket sandtunge 
som danner det sørøstligste neset på øya (fig. 3). Jordsmonnet på denne boplassen 
beskrives slik i utgravningsrapporten: «Øverst lå det et fra 10-20 cm tykt omrotet 
sandlag på en tynn stripe formuldet torv/humus. Denne stripen var under l cm tykk. 
Under dette laget var det steril grus og sand.» Forholdene skilte seg således sterkt fra 
dem på Vassendøya l, og det kan neppe forundre at man ved utgravningene ikke 
fant mer enn 5 flintavslag, alle i de øverste 10 cm av det omrotede laget. Resten av 
funnene fra denne boplassen er samlet opp på overflaten. 13 kvadratmeter ble 
undersøkt. 

Funn (fig. 8) 
l avslag av slipt flintøks 
l borspiss av flint 
l flekkeskraper av flint 
l fragment av en skraper av flint 
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Fig. 8. Funn fra Vassendøya2. Fra v. to skrapere (den ene ufullstendig) og en retusjert 
spiss, trolig bm-spiss. Flint. Tegning: Tone Strenger. 

l stk. flintavfall med retusj 
22 avslag og andre avfallsstykker av flint 
5 avfallsstykker av kvarts 

Vassendøya 3a 

Vassendøya 3 (a og b) ligger i den utvaskede strandsonen like sør for viken om lag 
midt på vestsiden av øya. Boplassene er undersøkt av Nybruget. Alle funnene fra 3a 
er samlet opp på overflaten av det tidvis oversvømmede området; ved utgravning av 
9 kvadratmeter prøveruter (hvorav 6 i u utvasket område) ble det ikke gjort funn. 

Funn 
Aks. nr. 86/249 

2 avfallsstykker av flint med retusj 
l avfallsstykke av flint 
14 avfallsstykker av kvarts 

Vassendøya 3b (fig. 9-12) 

Denne lokaliteten ligger like vest for 3a, og på et såvidt lavt nivå at stedet var 
oversvømmet under den første utgravningssesongen (fig. 9). I rapporten heter det at 
«På et sørvendt svaberg hvor det hadde samlet seg opp sand og gjørme i forsenknin-
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Fig. 9. Foto fra utgravningen av Vassendøya 3b i 1986. Mot sørøst. Foto: Per Oscar 
Nybruget. 

ger og sprekker, ble det på overflaten observert store mengder kvarts/flintavslag. 
[. . . ] På R3b ble det gravd 13 m2 ruter. Samtidig ble det plukket opp funn på 
overflaten i 9 ruter. Boplassområdet besto av gjørme og sølevann, og det var derfor 
ikke mulig å grave i lag. All masse ble vannsåldet og funnene ble skilt i ruter, ikke i 
lag. På grunn av tidsnød ble ikke hele boplassområdet undersøkt. I de undersøkte 
rutene ble det gjort følgende observasjoner: Øverst lå det 25-20 cm utvasket torv/ 
gjørme over et fra 10-20 cm tykt sandlag som hvilte på fast fjell. Mellom de to lagene 
ble det observert et ca. l cm tykt kullholdig kulturlag.» Sml. fig. 10. 

Forholdene ved utgravningen var, som man ser, vanskelige. Allikevel kunne både 
de stratigrafiske iakttagelsene og det forhold at det ble funnet keramikk, tyde på at 
det var bevart rester av et opprinnelig kulturlag. Det har vært utført radiologisk 
datering av to trekullprøver fra det antatte kulturlaget. Resultatene var temmelig 
motstridende, idet den ene, grunneste prøven ble datert til mellomneolittisk tid, 
mens den dypeste prøven ble datert til førromersk jernalder. Se videre om datering 
nedenfor. 

Funn 
Aks. nr. 86/250 
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Fig. l O. Oversikt over utgravde kvadratmeterruter på Vassendøya 3 b med fordeling av 
funn av flintstykker. 

Flint (fig. 11): 
2 hele og 3 fragmentariske tangespisser av type A l 
l tangespiss av type A 3 
2 oddfragmenter av tangespisser 
l enegget spiss 
3 hele og l fragmentarisk avslagsborspiss 
4 avslagsskrapere 
l avslag med retusj, trolig kniv 
l stykke med hakk 
19 avfallsstykker med retusj 
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7 bipolære kjerner 
195 avslag og andre avfallsstykker uten retusj 

Kvarts og bergkrystall (fig. 11): 
l tverrspiss 
l hel og l fragmentarisk skraper 
2 andre retusjerte stykker 
3028 avslag og andre avfallsstykker 

Andre materialer: 
l stk. pimpstein uten slipefure 
l slipt, tilspisset stykke skifer til ukjent bruk 
l fragment av en slipestein e.l. av skifer 
8 avfallsstykker av skifer 

Keramikk (fig. 12): 
3 randskår dekorert med snorstempelinntrykk 
l lite skår av en hank e.l. dekorert med snorstempelinntrykk 
9 hals- og bukskår dekorert med snorstempelinntrykk 
l skår dekorert med inntrykk av tannstokk e.l. 
2 skår dekorert med innstemplede, skråstilte streker 
l randskår med spor av stempeldekor, kanskje knokkelinntrykk 
232 skår uten dekor 

Vassendøya 4 (fig. 13-16) 

Vassendøya 4ligger på nordsiden av viken på øyas vestside, og omfatter et ca. 50 m 
langt parti av den mer eller mindre utvaskede stranden (fig. 13). De utgravde og 
funnførende delene av boplassen kan fordeles på en sørlig og en nordlig del som 
ligger omlag 20m fra hverandre. Det ble samlet opp enkelte steinavslag også utenfor 
disse områdene. 

Sørlige del 
Her ble det undersøkt 8 kvadratmeter. Et grålig, utvilsomt utvasket sandlag som 
inneholdt det meste av funnene lå over et grålig til brunt, delvis brunsvart sand jord
lag. Det er neppe grunn til å regne med at det var bevart intakte kulturlag på denne 
lokaliteten. 

Funn 
9 avslag av slipte flintøkser 
25 andre avslag og øvrige avfallsstykker av flint 
328 avslag og andre avfallsstykker av kvarts 

3- VIKING89 
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Fig. 11. Saker av flint og kvarts fra Vassendøya 3b. Øverste rekke: Hele og fragmenta
riske tangespisser av flint. Annen rekke: Fra v. enegget spiss, tre hele og fragmenta
riske tangespisser, tverregget spiss, borspiss. Den tverreggede spissen av kvarts, resten 
av flint. Tredje rekke: Fire skrapere og et stykke med hakk. Den største skraperen av 
kvarts, resten av flint. Tegning: Tone Strenger. 
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Fig. 12. Keramikkskår fra Vassendøya 3b. Øverste rekke: Randskår, hvorav tre med 
snorstempeldekor. 2.-4. rekke: hals- og bukskår med dekor. Nr. 3 fra v. i 4. rekke 
med skrå, innstemplede streker; de øvrige med snorstempeldekor. Nederste rekke: Ett 
skår med snorstempeldekor, kanskje fra en hank; ett randskår med stempeldekor (av 
knokler?) og ett skår med tannstokkdekor. Tegning: Tone Strenger. 
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Fig. 13. Vassendøya 4 (nordlige del) under utgravning i september 1986. I bakgrunnen 
broen over Senumsund. Mot nordvest. Foto: forf. 
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Fig. 14. Oversikt over utgravde kvadratmeterruter med fordeling av flintfunn på 
Vassendøya 4, nordlige del. 
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Nordlige del 
På denne delen av boplassen ble det undersøkt i alt 38 kvadratmeter, med 29 på en 
hoveddel og 8 på en mindre del litt lenger nordvest, og hvor det bare ble gjort få funn 
(fig. 14). Jordsmonnet var også her preget av et øvre, 2-5 cm tykt grålig sandlag, som 
sikkert er slam. Under dette lå et lag med sand jord som øverst var mørk brunt eller 
brunsvart, og som gikk over til gråligere sand nedover. I hoveddelen av boplassen lå 
denne jorden i en forsenkning i berget, og utgravningen ble ført ned til fjellet over 
det hele. Det ble ikke iakttatt spesielle strukturer som kunne oppfattes som spor av 
konstruksjoner eller lignende, bortsett fra en ca. 2m lang stripe mørkere jord som 
kunne oppfattes som en gjenfylt grøft eller rille (fig. 15). En del av flintfunnene 

Fig. 15. Stripe med trekull m.m. i kulturfaget på Vassendøya 4. Trekull herfra er C 14-
datert ti/1530±140 BP. Foto: forf. 
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syntes å samle seg om denne stripen. Den inneholdt en del trekull, som er blitt 
radiologisk datert til middelalderen (se om datering nedenfor), og det er derfor ikke 
rimelig å regne dette som en struktur fra den tid boplassen var i bruk. Heller dreier 
det seg om en omleiring av jordlagene på stedet, slik at vi neppe kan regne med at det 
er bevart intakte kulturlag på denne boplassen. 

- - ,. 
- -

l 

36549 a o 8 012 o 11 09 R10 

o 2 3 4 5cm 

Fig. 16. Funn fra Vassendøya 4. Fra v. tangespiss av bergkrystall, bm·spiss(?), 
fragmentarisk og hel tangespiss, tverrspiss og retusjert avslag. Alle disse av flint. 

Funn (fig. 16) 
Flint: 
l emne til en tangespiss(?) av type A 2 
l tangefragment av en tangespiss, laget av et avslag av en slipt flintøks 
2 tverrspisser 
2 skrapere 
l fragment av en borspiss 
lO andre avslag og øvrige avfallsstykker med retusj 
2 bipolære kjerner 
538 avslag og andre avfallsstykker uten retusj 

Kvarts og bergkrystall: 
l tangespiss av type A 3 
l skraper 
129 avslag og andre avfallsstykker (samt ytterligere 37, som er samlet opp fra hele 
Vassen døya 4) 

Andre materialer: 
l fragment av en slipehelle av sandstein 
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I tillegg til disse funnene, kommer en gruppe oppsamlede funn fra alle boplassene på 
Vassendøya. Disse funnene er katalogisert samlet, og kan ikke lenger fordeles på de 
enkelte boplassene. 

c 36555: 
2 hele og l fragmentarisk tangespiss av flint av type A 2 
5 avslag og andre avfallsstykker av flint med retusj 
l avslag av en slipt flintøks 
84 avslag og andre avfallsstykker av flint uten retusj 
81 avslag og andre avfallsstykker av kvarts og bergkrystall 

Fra de boplassene som ligger på Vassendøya, og som har vært gravet ut, vender vi oss 
nå mot de oppsamlede funnene fra boplassene Senumsund l og 2 samt Kilen 1-3. 

Senumsund l 

c 36550: 
l sylindrisk flekkeblokk av flint 
l flintavslag med retusj 
23 avslag og andre avfallsstykker av flint 
20 avslag og andre avfallsstykker av kvarts og bergkrystall 

Senumsund2 

c 36551: 
l avslag av flint 
23 avslag og andre avfallsstykker av kvarts og bergkrystall 

Kilen l 

c 36552: 
l fragment av flintflekke med liten retusj 
2 avfallsstykker av kvarts 

Kilen 2 

c 36553: 
l skiveskraper av flint 
l skiveskraper av kvartsitt 
67 avslag og andre avfallsstykker av kvarts og bergkrystall 
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Kilen 3 

c 36554: 
3 avslag og avfallsstykker av flint 

Datering 

Grunnlaget for datering av boplassfunnene ved sørenden av Byglandsfjorden er dels 
deres innhold av karakteristiske oldsakstyper med kjent alder, og dels i noen tilfeller 
radiologiske dateringer (C 14-dateringer). Endringer i vannstanden i Byglandsfjor
den som kunne ha dateringsmessig betydning, kjenner vi ikke til. I diskusjonen av 
dateringene er det ellers rimelig å konsentrere seg om funnene fra Vassendøya, som 
er mer rikholdige enn dem vi foreløpig har fra de uundersøkte boplassene ved 
Senumsund og Kilen. 

Sett under ett inneholder boplassfunnene fra Vassendøya og dens nabolag saker 
fra både eldre og yngre steinalder. 

Blant de eldste funnene må vi regne sporene etter mikroflekketeknikk. Slike spor 
foreligger dels i form av enkelte mikroflekker, men først og fremst i mikroflekke
blokkene på Vassendøya l. På Østlandet ser det ut til at mikroflekketeknikken 
særlig blomstret i 5. og 6. årtusen f.Kr. i tilknytning til Nøstvetkulturen (Mikkelsen 
1975a), men opphørte om lag 4000 f.Kr. (her og ellers oppgis dateringene som 
ukalibrerte C 14-år når ikke noe annet er sagt), for å bli etterfulgt av en teknologi 
som på grunnlag av små avslag og flekker produserte pilespisser av flere typer i en 
arkeologisk sammenheng som kan kalles Kjeøyfasen (eller Kjeøykulturen) etter en 
boplass ved munningen av Iddefjorden; blant utgravde boplasser fremdeles best 
eksemplifisert med et boplassfunn fra Torsrød i Larvik (Stavern), Vestfold, C 14-
datert til5350±70 b.p. (Østmo 1976:46). 

På Vestlandet hadde mikroflekkene imidlertid en lengre levetid, fra om lag 9500 
BP til5200 BP (Alsaker 1987:74f.). De var derfor i bruk helt frem til overgangen til 
yngre steinalder. Setesdalens beliggenhet midt mellom Østlandet og Vestlandet gjør 
at vi må regne med muligheter for tilknytning til begge regioner i steinalderen, og 
mikroflekketeknikken på Vassendøya kan derfor på dette grunnlaget ikke dateres 
mer presist enn til mesolittisk tid. 

En forbindelse østover kunne eventuelt vise seg i form av innslag av senmesolit
tiske saker av Kjeøyfasens preg, som dem vi allerede har nevnt fra boplassene på 
Kjeøy og Torsrød (Mikkelsen 1975a, Østmo 1976); det vil si tangespisser av type A, 
tverrspisser og eneggede spisser, eventuelt sammen med bipolære kjerner. Slike 
saker har vi også noen av, spesielt på Vassendøya 3b og 4 (nordlige del). På disse 
boplassene har vi imidlertid også sikre, yngre innslag, som vi straks skal komme 
tilbake til. I det østnorske kystmiljøet har denne senmesolittiske fasen kunnet 
identifiseres fordi det aktuelle selskapet av oldsaker opptrer på tydeligvis opprinne-
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lig strand bundne boplasser i bestemte nivåer. Men de oldsakene det gjelder, fore
kommer også i andre, og fremfor alt yngre sammenhenger, og det er vanskelig å 
avgjøre om en slik senmesolittisk fase er til stede på boplasser som kan være 
«blandede», som også var i bruk på senere tider- slik som ved Byglandsfjorden. 

Sikre funn fra yngre steinalder har vi i form av forskjellige saker av stein -
tangespisser av type A3, stykker av slipte flintøkser og den sylindriske flekkeblok
ken fra Senumsund l. De innslag vi har av skifer, er det vanskeligere å bygge på, 
ettersom vi mangler sikkert identifiserte typer av skifersaker. Særlig presise daterin
ger gir ikke disse funnene muligheter for- slipte flintøkser ble brukt som råmateriale 
for småredskaper iallfall gjennom hele tidligneolittisk og mellomneolittisk tid. A3-
spisser ble muligens fortrinnsvis fremstilt på den sene traktbegerkulturens tid i 
mellomneolittisk tid (sml. Østmo 1988: 129ff.), men noen få, enkelte slike stykker er 
ikke så meget å bygge på. 

I skårene av dekorert keramikk fra Vassendøya 3b har vi derimot et materiale som 
man kunne tenke seg ville kunne gi muligheter for mer presise dateringer. Skårene 
er riktignok for små til at man kan danne seg en sikker oppfatning av karformene. 
Det er også tydelig at flere forskjellige kar er representert i materialet. Allikevel er 
det vel verdt å nevne at det blant skårene ser ut til at innsvingte halsskår, som regel 
med dekor, og utsvingte eller konvekse bukskår, uten dekor, dominerer. Vinklede 
skår forekommer også. Disse formene kan tyde på at karene har vært todelte, med 
en innsvinget hals som ender i en vinklet skulder på overgangen til en avrundet buk 
eller nederdel, en keramikkform som i ulike varianter hadde en vid utbredelse i 
mellomneolittisk tid. Dekoren er for det meste utført med snorstempel, men i noen 
tilfeller har vi også dekor i form av innstemplede, skråstilte streker, dekor innstemp
let med andre instrumenter (knokler?) og i ett tilfelle dekor som kan være utført med 
tannstokk. På de små skårene er det ikke så lett å identifisere bestemte dekor
mønstre, men parallelle rekker av innstemplede dekorlinjer ser ut til å dominere; på 
to av randskårene sees det tydelig at disse har dannet skråstilte rekker. Av en viss 
betydning er det nok også at vi ikke har noen spor etter mer kompliserte mønstre. 
Slike enkle strekmønstre, som regel utført i snorstempel, er nettopp karakteristiske 
for den keramikk som opptrer i tildels store mengder på sørnorske boplasser fra 
mellomneolittisk tid, som f.eks. på Sletta bø i Ogna, Rogaland (lag II-III, Skjølsvold 
1977; her omtales også mange eldre funn med lignende keramikk). Flere lignende 
funn er omtalt også i nyere litteratur, fra Holeheia i Klepp og Nygård i Ogna, begge 
Rogaland, av Skjølsvold (u.å. 1980), fra Eigerøy i Egersund, Rogaland, av Bang
Andersen (1981); tilsvarende funn fra Telemark er omtalt for første gang eller 
behandlet på ny av Mikkelsen (1986); endelig må nevnes funnene fra Au ve i 
Sandefjord, Vestfold ( Østmo 1984b). 

Selv om utviklingen av keramikkstilene i mellomneolittisk tid i Sør-Norge mangler 
meget på å være klarlagt, gjør vi neppe feil i å anta at slik enkel keramikkdekor med 
snorstempel fortrinnsvis ble laget i senere del av mellomneolittisk tid- stridsøkskul-
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turens tid, ca. 1800-2200 f.Kr. Det er heller ikke noe ved skårene fra Vassendøya 3b 
som kunne gi mistanke om forbindelser med traktbegerkulturens keramikk; det 
skulle da være stykket med spor av tannstokkdekor, men slik dekor kjennes også på 
stridsøkskulturens og klokke beger kulturens keramikk. Gropdekor har vi ingen spor 
av. 

I tillegg til steinalder keramikken fra Vassen døya 3b har vi også fem små fragmen
ter av keramikk fra Vassendøya l. De mangler dekor, og er neppe daterbare, men 
bør nevnes som et mulig innslag av oldsaker fra yngre steinalder der. 

En uavhengig mulighet for datering av boplassene har vi i form av trekull som er 
funnet ved utgravningene, og som vi har fått radiologiske dateringer av. Det var 
riktignok gode grunner til å være skeptisk til dette, for dateringsmaterialet ville i de 
fleste tilfeller måtte bli trekull som var funnet temmelig spredt i kulturlagene -
kulturlag som for det meste var nokså tynne, og som dessuten kunne ha vært utsatt 
for forstyrrelser i mange sammenhenger og ikke minst ved de oversvømmelser 
boplassene har vært utsatt for i tiden etter reguleringen av Byglandsfjorden. 

På Vassendøya l ble det imidlertid funnet trekull i situasjoner som lot til å være 
urørte. Trekull fra det delvis steinforede ildstedet (fig. 6) er datert til 3950±80 BP 
(T-7645). Trekull fra en samlet forekomst dypere ikulturlaget er datert til5790±100 
BP (T -7646), mens trekull samlet opp dypt i kulturlaget fra et noe større område har 
gitt dateringen 5780±90 BP (T-7647; for begge disse se også fig. 5). Trekullet i disse 
to siste prøvene var av ganske ensartet preg med en spesiell, brunlig patina, som 
klart skilte det ut fra trekullet fra ildstedet. Disse to prøvene har da også, som man 
ser, gitt nærmest identiske dateringer. De viser at boplassen var i bruk i eldre 
steinalder, det er ingen ting i veien for at disse dateringene gir alderen på mikroflek
kebruken på denne boplassen. Ildstedet ble derimot datert til et tidspunkt som ligger 
i sen mellomneolittisk tid- stridsøkskulturens tid. Arkeologisk materiale som kunne 
dateres til denne perioden har vi først og fremst i de små keramikkfragmentene vi 
fant, men en god del av steinmaterialet kan også være fra yngre steinalder. At 
Vassendøya var besøkt den gang, viser jo funnene fra flere av de andre boplassene 
ellers godt nok. 

Fra Vassendøya 3b foreligger det to radiologiske dateringer. Det er T-7007, med 
resultatet 4230± 170 BP, som tilsvarer mellomneolittisk tid, fortrinnsvis perioden fra 
MN Ill til stridsøkskulturenes tid. Dette er en datering som man må si kunne passe 
godt på keramikken fra Vassendøya 3b, så det er fristende å regne med at det er en 
sammenheng mellom keramikken og det daterte trekullet. Det ble funnet 18 cm 
under markoverflaten i rute M 11. 34 cm under markoverflaten i samme rute ble det 
imidlertid funnet trekull som har gitt dateringen 2330±130 BP (T-7008), tilsvarende 
førromersk jernalder. Dette resultatet må mane til stor forsiktighet i tolkningen av 
forholdene på stedet. Men selv om jordlagene her kan være forstyrret, så kan det 
allikevel tenkes at det er bevart spor av mer opprinnelige forhold i dem. Keramikk
funnene tyder i seg selv på at det er slik, og vi må iallfall kunne regne det for mulig at 

42 



både de og det eldste trekullet er minner fra en slik gammel del av kulturlaget, skjønt 
samtidigheten ikke er bevist. 

Endelig har vi dateringen T-6556 fra Vassendøya 4, nordlige del, med resultatet 
1530± 140 BP. Her er det iallfall ingen tvil om at prøven ikke kan være av samme 
alder som steinalderbosetningen. Prøven ble tatt fra en trekullstripe i kulturlaget 
som også syntes å være nært assosiert med funn av flintsaker (fig. 15), men resultatet 
viser nok bare at lagforholdene på denne boplassen på yttersiden av Vassendøya, 
der strømmen er sterkest, har gjennomgått flere endringer i tidens løp. 

C 14-dateringene har altså bare delvis bekreftet de arkeologiske dateringene. Alt i 
alt må det allikevel kunne sies nokså trygt at boplassene på Vassendøya var i bruk i 
eldre steinalder, ca. 3800 f.Kr., og igjen i yngre steinalder, eventuelt fortrinnsvis i 
tiden omkring ca. 2000 f.Kr. Derimot har vi egentlig ingen sikre holdepunkter for å 
hevde at utnyttelsen har vært kontinuerlig mellom disse tidspunktene. Nyere under
søkelser av funn fra steinalder boplasser i fjellet har i noen tilfeller ført til at man har 
kunnet påvise at flintmaterialet på dem må ha vært deponert ved et enkelt eller noen 
meget få besøk; særlig har arbeidet med sammenføyning av flintstykkene gitt et 
slående inntrykk av at det må være slik ( Coulson 1986). Disse resultatene viser at 
man ikke uten videre har lov til å regne med langvarig utnyttelse av boplassene. 

Det må ellers presiseres at disse dateringene først og fremst gjelder for boplassene 
på selve Vassendøya. Boplassene ved Senumsund og Kilen har ikke gitt funn av 
materiale som kan danne holdepunkt for sikre dateringer, med unntak av den 
sylindriske flekkeblokken fra Senumsund l. En annen sak er at det vel er det 
rimeligste å se bruken av alle disse boplassene i sammenheng, og det derfor kan være 
grunn til å regne med at de er like gamle. 

Også i Gyvatn-området ble det funnet boplassmateriale fra såvel mikroflekke
fasen i eldre steinalder som fra mellomneolittisk tid. Det mellomneolittiske innsla
get var særlig sterkt. Men dessuten ble det gjort funn fra senneolittisk tid, eventuelt 
eldste bronsealder, i form av flatehugne pilespisser og endog en sigd og en dolk av 
flint - på hvert sitt sted, riktignok (Østmo 1983, 1984a). Ved registreringene i 
Kosånavassdraget ble det av daterende saker funnet et stykke av en sylindrisk 
flekke blokk på en boplass og en flateretusjert, bladformet pilespiss av kvartsitt på en 
annen (Evenrud og Rolfsen 1982, pilespissen avb. på s. 45). Dette var derfor steder 
som hadde besøk av folk i henholdsvis eldre og yngre del av yngre steinalder, skjønt 
pilespissen i og for seg også kan være fra bronsealderen eller enda senere tid (sml. 
Odner 1970:30). 

Noe senneolittisk innslag har vi ikke på Vassendøya. Fra gården Hornnes lenger 
sør i dalen har vi ellers det funn som ble gjort i 1887 av 37 «skjeformede» skrapere av 
flint (Rolfsen 1975); et utvilsomt depotfunn som viser at jordbrukskulturens forestil
lingsverden ikke var ukjent lengst sør i Setesdalen i slutten av steinalderen. 
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Økonomiske forutsetninger for boplassene 

Etter at boplassenes alder er noenlunde fastslått, kan det være rimelig å stille 
spørsmål om hva som førte til at folk slo seg ned på Vassendøya. Svaret på dette skal 
sikkert først og fremst søkes i økonomiske eller næringsmessige forhold, og vi bør 
derfor undersøke hvilken produksjon som kan tenkes å ha vært drevet på eller fra 
boplassene. 

Naturforholdene i Setesdalen i steinalderen er det ennå ikke offentliggjort så 
mange undersøkelser om. De pågående undersøkelser av forsuringen av vassdra
gene vil imidlertid om ikke så mange årene sannsynligvis også produsere data av 
betydning for dette emnet. Foreløpig synes resultatene å tyde på at skogen i Bygland 
i atlantisk og subboreal tid først og fremst besto av furu - slik de undersøkte 
trekullprøvene fra Vassendøya også gir en antydning om - men med et noe større 
innslag av varmekjære løvtrær som eik, lind, alm og ask enn nå for tiden, som cand. 
real. Helge I. Høeg vennligst har opplyst (se også Høeg 1987). På mitt spørsmål 
utelukket han at det har vært så mye varmere at Byglandsfjorden var åpen om 
vinteren. Av stor betydning er imidlertid påvisningen av pollen av beiteplanter i et 
nivå som ikke kan være yngre enn ca. 4000 B.P. i Bygland (en prøve fra Tveitå 
Fisk el øs, op.cit.), noe som må bety at det fantes husdyr i distriktet i mellomneolittisk 
tid. Korndyrking ble det allikevel neppe noe av før en gang i bronsealderen, etter 
hva Høeg har fortalt. 

Ellers gir vel oldsaksinventaret på boplassene, med pilespisser og minner om 
fremstilling av pilespisser som karakteristiske trekk, en pekepinn om at vi bør 
konsentrere oppmerksomheten om mulighetene for å drive jakt og fangst. I så fall er 
det tenkelig at Vassendøyas beliggenhet i sørenden av Byglandsfjorden er en nøkkel 
til forståelsen av det økonomiske grunnlaget for boplassene der. En ting er at fisket 
her i sørenden av fjorden har vært kjent som spesielt godt; før den moderne 
forsuringen av vannet satte inn, var det godt fiske etter bleke, den lille Byglands
fjord-laksen, her. Olav Løyland, Grendi, forteller at bleka pleide å gyte i Vassenden 
tre uker før jul. Vassendgårdene drev et rikt fiske med not, med flere hundre kg fisk 
som utbytte. Fisken var også stor etter forholdene, med en kvart kg som gjennom
snittsstørrelse, mot 150 g lenger nord. Det er derfor tenkelig at fisket også i steinal
deren var en grunn til at folk tok opphold på Vassendøya. Imidlertid kan en annen 
mulighet ha vært vel så viktig. Saken er at Vassendøya sannsynligvis var et yndet 
overfartssted for elg og andre dyr som ville over til den andre siden av dalen. Lenger 
nord blir Byglandsfjorden snart bredere, og like nedenfor kaster Otra seg i stryk og 
fosser nedover dalen. Sundene på begge sider av Vassendøya har derimot vært både 
smale og forholdsvis rolige. I vår tid går det et elgtrekk fra den ene siden av dalen til 
den andre nettopp over Vassendøya (opplyst av Torkjel Simonstad, Bygland, for
mann i Viltnemnda i Bygland). Betinget som dette trekket er av rent topografiske 
forhold, er det ingen grunn til å tro at det var annerledes i steinalderen. Både ved 
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kysten og i innlandet ble den tids fangstboplasser ofte lagt ved sund og andre vann 
som ga gode fangstmuligheter-ikke bare for fangst på sjøens dyr, men vel så mye for 
fangst av store, kjøttrike dyr på svøm over vannet (Bakka 1964, A. B. Johansen 
1978). I den situasjonen var dyrene selvfølgelig lettere å få ram på enn ellers. 

Det er vanlig å anta at våre dagers store bestand av elg på Sørlandet og Østlandet 
er et forholdsvis nytt fenomen, og at elgen på det nærmeste var borte fra store 
områder så sent som i første halvdel av 1800-tallet (Olstad 1947a:57f.). Men selv om 
rovdyr bestandene også var større enn nå både den gang og tidligere, er det nok ingen 
tvil om at elgen allikevel var både vanlig og ettertraktet i eldre tider. Fra steinalderen 
i Sør-Norge har vi flere beviser for dette. På den mesolittiske boplassen Svevollen I i 
Elverum, Hedmark, fantes 106 fragmenter av elgknokler sammen med 60 av bever, 
noen få av mer sporadiske forekomster og ca. 3500 ubestemte pattedyrknokler; 
funnet er C 14-datert til5510±110 B.P. (T-6462; alt opplyst av førstekonservator, 
dr. philos. Egil Mikkelsen). Fra boplassen Hein 33 ved Halnefjorden på Hardanger
vidda foreligger fragmenter av knokler av elg (sammen med rein, ubestembare 
pattedyr, andefugl og ørret), C 14-datert til 4920±90 B.P. i en senmesolittisk 
funnsammenheng (skikt IV; Indrelid 1973:84). Så høyt går ikke elgen i vår tid, og 
funn av elgknokler på vestnorske boplasser viser også at elgen var videre utbredt i 
det meste av steinalderen enn den er nå. I Vistehulen utenfor Stavanger er det 
således funnet knokler av elg i alle lag (Winge i Brøgger 1907:12, Degerbøl 
1951:73f.); det samme var tilfelle i Skipshelleren i Vaksdal, Hordaland (Olsen 
1976:95ff.); de eldste forekomstene er fra kulturlag 6, som er C 14-datert til ca. 6000 
B.P. (Hagen 1983:168f.). 

Hakker av elggevir, som vi har enkelte av fra Østlandet (Brøgger 1938, Mikkelsen 
og Høeg 1977), er også minner om elgens forekomst i gammel tid. Noen av disse 
sakene er blitt C 14-datert, og en hakke fra Østen i Tingelstad, Oppland, er dermed 
datert til 7300±100 B.P. (T-2130). Andre elghornshakker er blitt datert til yngre 
steinalder og bronsealder (Mikkelsen og Høeg 1977). 

I tillegg til disse funnene av knokler og gevir av elg, har vi avbildninger av elg på 
helleristninger. Slike finnes det mange av på Østlandet (Engelstad 1934, Mikkelsen 
1977, 1981, 1983), men de kjennes også fra Hordaland (Bakka 1966:82ff., Mandt 
Larsen 1972:62), mange steder fra Romsdal over Trøndelag til Nordland (G. Gjess
ing 1936) og lenger nordover i Nord-Norge (G. Gjessing 1932, Simonsen 1958, 
Helskog 1988). Helskogs undersøkelser tyder på at ristningene i Alta er laget i løpet 
av et langt tidsrom fra 4200 til 500 år f.Kr. (virkelige år, dvs. kalibrerte C 14-år); 
tilsvarende siste del av eldre steinalder, hele yngre steinalder og bronsealderen i 
sørskandinavisk kronologi. De fleste sørnorske veideristningene kan derimot se ut 
til å ha vært laget i eldre steinalder; ved å kombinere stilistiske betraktninger med 
geologiske forhold kom Mikkelsen til at majoriteten av veideristningene på Østlan
det ble hugget i løpet av atlantisk tid- «antagelig før 5000 f.Kr.» og «omkring 4000 
f.Kr.» for ulike lokaliteter (Mikkelsen 1977:184). 
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Alle disse funn og resultater gjør det klart at det må ha vært betydelige forekoms
ter av elg i store deler av steinalderen, og at jakt eller fangst av elg spilte en viktig 
rolle i vide områder av landet iallfall i atlantisk og subboreal tid, tilsvarende senere 
del av eldre steinalder samt yngre steinalder og bronsealder. Det er grunn til å 
understreke at det først og fremst er funn fra innlandet og de indre fjordstrøkene 
som har bevart minner om elgjakten. Fra mer utpregede kystmiljøer finnes det flere 
boplassfunn fra eldre og yngre steinalder hvor det ikke er funnet knokler av elg, og 
uten at det er noen mangel på osteologisk materiale ellers. Dette gjelder boplassen i 
Frebergsvik, Borre, Vestfold fra Nøstvetkulturen i atlantisk tid (Mikkelsen 
1975b:129ff.), Auve, Sandefjord, Vestfoldframellomneolittisk tid (Østmo 1984:62) 
og Slettabø, Ogna, Jæren, også mellomneolittisk (Skjølsvold 1977:69). 

Selv om alle disse funn og iakttagelser fra forskjellige steder i og for seg ikke har 
noen direkte beviskraft for forholdene på Vassendøya, så viser de iallfall det rime
lige i å anta at utsiktene til å kunne «hØste» elgtrekket over øya kunne være en viktig 
grunn til at folk slo seg ned der i steinalderen. Men andre muligheter kan også ha 
vært aktuelle. Fisket har allerede vært nevnt, og jakt på bever kunne også tas i 
betraktning. I moderne tid er det nettopp i Agder-fylkene vi har hatt en fast bestand 
av bever; i løpet av de siste 30-40 år har beverens utbredelse for øvrig økt betrakte
lig, slik at den nå finnes flere steder på Østlandet. Stedsnavn på bjor- og lignende 
viser ellers at beveren var vidt spredt også i eldre tid. Beveren har vært etterstrebet 
dels for pelsens skyld, men kjøttet har også vært ettertraktet (Olstad 1947b). 
Beverjakt i steinalderen har vi minner om fra flere boplassfunn; beverknoklene på 
Svevollen I i Elverum er allerede nevnt. I tillegg kan nevnes at knokler av bever 
utgjorde et markant innslag i det osteologiske materialet fra Auve i Sandefjord 
(Østmo 1984:62)- overraskende nok i et så utpreget kystmiljø- og i Skipshelleren 
fantes bever knokler i alle kulturlag (Olsen 1976: 100). Imidlertid er det verdt å minne 
om at selv en rikelig forekomst av bever ikke automatisk ble utnyttet i steinalderen; 
på den funnrike boplassen Ringkloster, som ligger ved Skanderborg Sø på Jylland og 
som har gitt rike funn fra Ertebøllekulturen, inneholdt det store knokkelmaterialet 
bare sporadiske bever knokler, skjønt «store mængder af bævergnavede grene og 
træstammer i udsmidslaget viser, at denne art må have været almindelig forekomm
ende i den forhistoriske sø, da bopladsen var beboet» (Andersen 1975:87). Istedet 
var det villsvin og (av pelsdyrene) skogmår som først og fremst hadde vært omfattet 
med interesse der. 

For øvrig kan man vel tenke seg at jegerne på Vassendøya drev jakt på mange 
forskjellige slags dyr, alt etter mulighetene til enhver tid. Men avgjørende for at de 
tok tilhold på stedet, er det tross alt lettest å forestille seg at hensynet til elgjakten har 
vært. 

Som vi har sett, ble boplasslokalitetene på Vassendøya brukt både i eldre og i 
yngre steinalder. I mange år har arkeologer nærmest automatisk regnet med at alle 
slike steder er blitt utnyttet årvisst som ledd i faste mønstre for fangstfolkenes bruk 
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av de forskjellige jakt- og fangstmuligheter som var aktuelle. Funnene fra Vassend
øya er allikevel såvidt få at det ikke kan ha vært stort som ble liggende tilbake etter 
hver gang dersom de skal være minner om årvisse besøk gjennom et par tusen år eller 
mer. Dateringsforholdene ved disse funnene gir heller ikke, som vi har sett, noen 
særlig god støtte til tanken om en kontinuerlig utnyttelse av stedene gjennom så lang 
tid. Med alt forbehold for at det vi har, bare er de mest bestandige av de forskjellige 
etterlatenskaper som kan ha ligget igjen etter folks opphold på boplassene i steinal
deren, forekommer det mest rimelig å se funnene som minner om nokså få besøk. 
Hvis det er riktig, kan det bety at Vassendøya med sine muligheter for jakt og fiske 
representerte et sted som kunne brukes- dersom forholdene ellers lå til rette for det. 
Om det også kan ha vært holdt husdyr der i yngre steinalder, er en annen sak -
umiddelbart forekommer de boplassene vi har undersøkt, å være plassert først og 
fremst med tanke på nærheten til vannet. Folk som hadde tilhold i denne delen av 
landet i steinalderen, kan ha visst om akkurat denne øya i sørenden av den lange 
sjøen oppe i dalen, på samme måte som de kan ha visst om mange andre plasser som 
kunne gi godt utbytte om en var heldig. I yngre steinalder er det tenkelig at fangsten 
på Vassendøya har vært kombinert med husdyrhold andre steder i omegnen. Dette 
innebærer-o-gsa-at boplassene på Vassendøya ikke var permanente oppholdssteder 
hvor folk holdt til året rundt. Skulle det ha vært tilfelle, måtte vi vel ha funnet 
mektigere avsetninger enn vi har gjort. Dessuten synes det ikke mulig å peke på 
naturlige ressurser som kunne gi grunnlag for en helårlig fangstbosetning på stedet. 
Derimot synes det rimelig at boplassene har vært i bruk på høstparten, den beste 
sesongen for såvel elg som bleke. Under alle omstendigheter må vi tro at det var i den 
varme årstid folk holdt til der, for fordelene ved Vassendøyas beliggenhet kunne jo 
fortrinnsvis utnyttes når vannet var åpent. 

Vassendøyas steinalder i større perspektiv 

Enkelte forhold ved funnene fra Vassen døya viser mer bestemt til at de som holdt til 
der, hadde kontakt med andre områder, og fremfor alt med kysten. Forekomsten av 
flint er et slikt forhold, ettersom flinten jo må være ført til stedet fra kysten. Her er 
det verdt å merke seg at de eldste funnene, mikroflekkeblokkene fra Vassendøya l, 
er av bergkrystall. Vi har ingen spor etter mikroflekketeknikk i flintsakene, og det er 
derfor mulig at de som holdt til på boplassene i eldre steinalder, brukte lokale 
hardmaterialer. Fra Vassendøya l har vi riktignok en lansettmikrolitt av flint, men 
den kan vel også være et mer tilfeldig stykke. En del av de sakene som eventuelt kan 
være fra senmesolittisk tid (Kjeøyfasen), er av flint, og senmesolittisk tid blir dermed 
muligens den eldste perioden da det ble brukt flint på Vassendøya. De neolittiske 
steinsakene er for det meste av flint, men en tangespiss av type A 3 av bergkrystall fra 
Vassendøya 4 viser at dette råstoffet var i bruk også i yngre steinalder. K vartssakene 
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har derimot altfor få sikre typologiske kjennetegn til at vi kan si noe sikkert om deres 
alder. 

Oldsakenes former er ellers et trekk som knytter funnene fra Vassendøya til 
omverdenen, ettersom de jo i ett og alt stemmer overens med hva som forekommer 
andre steder i Sør-Norge. Det er i det hele tatt ikke mulig å peke på bestemte trekk 
ved funnene som kan sies å utgjøre lokale særegenheter. Riktignok er det ett forhold 
som det kunne ha vært verdifullt å se nærmere på i denne sammenheng, nemlig 
keramikkens tekniske egenskaper. En slik undersøkelse kunne ha vist om keramik
ken er produsert lokalt, men det har det i denne sammenheng ikke vært mulig å få 
sett nærmere på. 

Med forbehold for resultatet av en teknisk undersøkelse av keramikken må vi si at 
såvel steinsakene som keramikkens form og dekor viser at de som holdt til på 
Vassendøya- i såvel eldre som yngre steinalder- hadde sine kulturelle forutsetnin
ger med seg utenfra. Steinsakenes former er vel riktignok for alminnelige til at de 
kan gi grunnlag for å si noe mer bestemt om hvor forutsetningene skal søkes. Da 
kunne det være større grunn til å vente at keramikken kunne gi noen holdepunkter. 
Funnene fra Vassendøya er foreløpig det største funnet vi har av steinalder keramikk 
fra innlandet i Norge. Det kan være av en viss betydning at keramikkdekoren stort 
sett ser ut til å være nokså enkel og forholdsvis lite variert. Dette kan riktignok 
skyldes at den er deponert ved en enkelt eller noen meget få anledninger, og derfor 
avspeiler et bestemt, kort tidsavsnitt i keramikkdekorens utvikling, men det samme 
ville trolig bli resultatet dersom den hadde forbindelser til sørvestnorsk keramikk, 
slik den best kan studeres i funnene fra lag II-III på Slettabø. Den østnorske 
keramikken kan, slik den forekommer på Au ve og andre steder, se ut til å romme et 
større utvalg av dekorelementer. Ellers gir jo veien nedover langs Otra til Sørlands
kysten en naturlig forbindelseslinje til omverdenen, og det er vel trolig at kommende 
undersøkelser av de steinalderfunn som i de senere år er kommet for dagen der, vil gi 
det beste grunnlaget for å påvise de nærmere kulturelle forutsetningene for steinal
der bosetningen på V assendøya. 

Funnene fra Vassendøya og områdene omkring er de eldste minner vi har fra 
Setesdalens historie. De viser at lenge før dalen fikk noen fast bosetning, streifet 
jegere og fangstfolk hit. Med sin tids karakteristiske redskaper, og med god forstå
else for jakt- og fangstmulighetene ved Byglandsfjorden, søkte folk allerede i eldre 
steinalder, og igjen i mellomneolittisk tid i yngre steinalder, til boplassene lengst sør 
ved Vassenden. Med seg brakte de sin redskapskultur, men i yngre steinalder også 
sin estetikk, slik vi ser det i keramikken. Hvilke følger fangstfolkenes streiftog fikk 
for dalens historie på lengre sikt er det kanskje ikke så enkelt å si, men vi må vel tro at 
deres kunnskaper og erfaringer spilte en rolle for de første som ryddet seg plass til 
fast bosetning nærmere vår egen tid. 
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Etterord 

Mens vi grov på Vassendøya i 1985-87, var vi gjenstand for atskillig interesse fra 
stedets folk og pressen i distriktet. Det hadde heller ikke vært mulig å skrive denne 
artikkelen uten god hjelp fra mange kanter. Torkjel Simonstad, Bygland, har gitt 
opplysninger om elgtrekkene i dalen. Gårdbruker Olav Løyland, Grendi, har fortalt 
om blekefisket ved Vassenden (og invitert hele gravningsmannskapet på smaksprø
ver). «Setesdølen», v. redaktør Torkjel Haugsgjerd, har hjulpet til med å skaffe 
frem flere opplysninger om det samme. Adm. dir. F. Røsstad og sjefingeniør Th. 
Timenes i Otteraaens Brugseierforening, Kristiansand, har gitt hjelp med kart og 
opplysninger om reguleringsforholdene i Byglandsfjorden. Førstekonservator, dr. 
philos. Egil Mikkelsen ved Universitetets oldsaksamling har gitt opplysninger om 
funn og dateringer fra Svevollen i Elverum. Cand. real. Helge I. Høeg har opplyst 
om resultatene av sine pollenanalyser fra Setesdalen. Takk skal alle ha for hjelpen. 

Summa ry 
Vassendøya- an Island in Bygland. From the Sto ne Age in the Valley of Setesdal. 

Recent years have seen the first really substantial contributions to the study of the 
Stone Age in the valley regions of southern Norway. In Setesdal as in other regions, 
man y Stone Age settlement sites have been discovered as a result of surveys carried 
out as rescue work. Such sites have come to light in the mountain areas as well as in 
the valleys, above all alongthe shores of Lake Byglandsfjord. The island ofVassend
Øya, in the southernmost part of this lake, has yielded four of the se sit es, Vassendøya 
1-4 which were investigated by Per Oscar Nybruget and the present author in 
1985-1987. As a re sult of the regulation of Lake Byglandsfjord for hydroelectric 
purposes earl y this century, the islands are covered by water for part of the year. 
Only on Vassendøya l, did the excavations disclose culturallayers which were intact; 
the remaining sites had obviously been washed out. 

The finds from Vassendøya l included three microblade cores of rock crystal, 
several artefacts of flint and quartz, and a few indistinctive potsherds. Radiocarbon 
samples from this site have been dated to 5790±100 B.P., 5780±90 B.P. and 
3950±80 B.P. (uncalibrated radiocarbon years) respectively. 

The finds from Vassendøya 2 included scrapers and borers of flint, and one chip 
from a polished flint axe. 

The finds from Vassendøya 3 included several tanged flint points, a single-edged 
point, a transverse point, as well as scrapers and borers, 249 sherds of potte ry include 
19 which were decorated, mainly with cord impressions. This comprises the !argest 
sample of Neolithic pottery as yet recovered from an inland site in Norway. A 
radiocarbon analysis of charcoal from the si te has yielded the date 2330 ± 30 B. P., 
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and thus the charcoal must undoubtedly be of more recent origin than the artefacts 
excavated. 

The fin ds from Vassendøya 4 included tang ed points and transverse points, of flint 
and rock crystal, and chips from polish ed flint axes. A radiocarbon date of 1530± 140 
B.P. presumably shows that the culturallayers on this site had been disturbed. 

Some other sites have been found along the eastern shores of the lake, close to 
Vassendøya, but these have not been excavated. Surface collections from these sites 
include at least one cylindrical core of flint. 

On the basis of the artefacts found, the excavated sites have been dated to the late 
Mesolithic, c. 4000-3000 B.C., and to the Middle Neolithic, c. 2600-1800 B.C. 
(radiocarbon years). The radiocarbon dates from Vassendøya l support the archae
ological dates. 

It seems likely that these settlements were established mainly for the purpose of 
hunting eik. The island is still a passage for eik crossing the valley today. The article 
cites evidence of elk hunting from various southern Norwegian sites. Beaver huriting 
and fishing were possibly also carried on from the Vassendøya sites. 

Cand.real Helge I. Høeg has informed the author that we also have palynological 
evidence of husbandry in the region during the sub-Boreal. 
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Kjersti Schanche 

Nye funn fra yngre steinalder i Varanger 

Området rundt Varangerfjorden er spesielt rikt på forhistoriske kulturminner. Hele 
den forhistoriske perioden, fra siste istid og frem til historisk tid, er representert. Det 
er registrert ulike typer kulturlevninger: vegetasjonsfrie funn områder («åpne bo
plasser»), hustufter, graver, offerplasser m.m. Når det gjelder boplassene har deres 
strandbundenhet, sammen med landhevningen etter siste istid, gitt meget gode 
vilkår for etablering av en relativ kronologi for området. Tidligere strandlinjer ligger 
på ulike nivå i terrenget; eldre over yngre. Ettersom boplassene som regel har vært 
plassert nær samtidig strand, vil deres høyde over dagens havnivå antyde deres alder; 
eldre boplasser over yngre. 

Varanger-området var tidlig et sentralt område for arkeologisk forskning i Finn
mark. En stor del av denne forskningen har vært konsentrert om yngre steinalder. 
Blant annet har det blitt foretatt en rekke utgravninger av yngre steinalders hustuf
ter. Disse tuftene er som regel nedgravde i bakken, de kan ha markerte voller, og er 
av den grunn forholdsvis tydelige i terrenget. Form og størrelse varierer, noe som 
delvis kan knyttes til kronologiske endringer. 

En særegen type hustufter er de såkalte «Gressbakken tuftene», som har fått 
navnet etter lokaliteten Gressbakken innerst i Varangerfjorden. Disse hustuftene er 
meget tydelige i terrenget; de er markert nedgravde og har kraftige voller. Formen 
er oval til rektangulær, og de indre mål kan være opp mot 70 m2

• Langs husets 
lengdeakse ligger et todelt, steinsatt ildsted. I tillegg til en inngang i framre langvegg 
(er synlig som en forsenkning i vollen), har hus av denne typen hatt innganger/ 
tilbygg i den ene eller begge kortsider, noen gang også i bakre langvegg. I tilknytting 
til framre voll er det ofte bevart store mengder organisk materiale (mødding). 

De tuftene som er datert ved hjelp av 14C-metoden viser en forholdsvis begrenset 
kronologisk plassering; Gressbakkentuftene er levninger etter hus som har vært i 
bruk i tida rundt 2000 f.Kr. 

De første utgravninger i Gressbakken tufter ble foretatt av A. Nummedal i 1938 på 
lokaliteten Gressbakken (Gjessing 1942: 342og 1945: 170-172; Simonsen 1961:274). 
I årene 1954 og 1956-58 foretok så P. Simonsen (1961) utgravninger av flere 
hustufter av denne type, på Gressbakken og den nærliggende lokaliteten Advik. 
Også enkelte av tuftene utgravd i årene 1974-1977 på lokaliteten Iversfjord i 
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Gamvik kommune har likhetstrekk med Gressbakkentuftene (E.T. Helskog 1983). 
Den neste utgravning av en Gressbakkentuft ble foretatt av R.L. Andreassen (1988) 
i 1984 i Hjord, Lebesby kommune. Den utgravningen som skal omtales her ble 
foretatt i Karlebotn, Nesseby kommune, i 1985 og -86 (se også Schanche 1986). 

Bakgrunnen 

I 1984 skulle det oppføres en ny bolig på eiendommen «Karlebotnbakken» i Karle
botn sentrum. Tomtegravingen førte til at en hustuft fra yngre steinalder ble fjernet, 
en annen bort i mot halvert. I skjæringen mot den halverte tufta var det synliggjort 
opp mot en meter tykke kulturlag med store mengder bein- og skjell bevart. Tromsø 
Museum vedtok at det skulle foretas en undersøkelse av det resterende av tufta før 
den nye boligen ble ført opp. 

Utgravningen startet opp sommeren 1985. De midlene som var stilt til rådighet var 
meget begrensede, og arbeidet ble derfor konsentrert om å grave profiler gjennom 
tufta. Med dette ønsket man å få et inntrykk av tuftas form og størrelse, kulturlags
akkumulasjon osv. Det viste seg snart at tufta var meget rik på funn. Bevaringsfor
holdene for organisk materiale var meget gode, og det ble funnet en rekke redskap 
av bein og horn, flere av disse ornamenterte. Helt spesielt var det imidlertid at det, i 
klar kontekst med kulturlagene fra yngre steinalder, ble funnet en helt intakt metall
dolk. På bakgrunn av disse oppsiktsvekkende resultatene ble det derfor bestemt at 
utgravningen skulle fortsette i 1986. 

I 1986 ble det gravd større sammenhengende felt, både inne i tufta, i møddingen 
på framsiden av tufta og delvis i områder utenfor tufta. Utgravningsfeltene ble bl.a. 
begrenset av at det under oppføringen av den nye boligen hadde vært maskinarbeide 
i området. Dette hadde ødelagt ytterligere en del av den resterende hustufta. 

Beskrivelse av tufta 

De to tuftene som ble registrert før tomtegravingen startet, lå på en sørvendt, svakt 
skrånende terrasse, ca. 19 m.o.h. Tuftenes langvegger var orientert Ø-V, dvs. 
parallelt med terrassen. Tuftene hadde vagt markerte voller, mest tydelig i fram
kant, og var en del nedgravd i terrenget. Den noe uklare avgrensningen hadde 
sannsynligvis sammenheng med overflatedyrkning i området. Tuftene lå vegg i vegg, 
og de ytre mål for begge tuftene sammenlagt var ca. 10 x 30m. Det indre mål for 
hver tuft kunne anslås til ca. 5 X lOm. 

Fig. l viser situasjonen etter tomtegravingen. En av tuftene var fjernet, mens 
deler av den vestligste tufta ennå var uskadet. Denne tufta var relativt bra markert 
på overflaten, men hadde en noe uklar avgrensning i bakkant. Tufta hadde en 
forsenkning i den best markerte, sørlige, vollen. Også i vest var det en forsenkning i 
vollen, men bildet ble her noe komplisert p.g.a. en nyere forstyrrelse som krysset 
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Fig. l. Tufta slik den framkom på overflaten. Det utgravde arealet er avmerket. 

denne ytre delen av tufta. Det er usikkert hvorvidt en lignende forsenkning har 
eksistert i øst. Tufta hadde på overflaten en avrundet form, men som jeg vil komme 
tilbake til senere må dette være et resultat av sammenraste vegger og veggvoller. Det 
indre av tufta var noe nedgravd i forhold til terrenget rundt. 

Utgravningen omfattet til sammen 76m2
. Kulturlaget var tykkest, opptil 70 cm, i 

sørlige voll. Inne i tufta var kulturlaget i gjennomsnitt ca. 35 cm tykt. Fig. 2 viser en 
profil gjennom tufta (skjæringen mot den utgravde bolig-tomta). Den markerte 
vollen i sør inneholdt store mengder mødding-materiale; feit, svart jord blandet med 
bein og skjell. Kulturlaget inneholdt over hele tufta tildels store mengder kokstein, 
med størst konsentrasjon i møddingen. I vollene fantes det en betydelig mengde 
større stein, hvilke kan ha utgjort en del av veggkonstruksjonen. Fremre voll/ 
mødding hadde tydelig rast inn over gulvet i tufta. 
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Fig. 2. Profil gjennom tufta (skjæring mot utgravd byggetomt). 

Fig. 3 viser tufta slik den framkom etter endt utgravning. Tufta var ca. 20 cm 
nedgravd i det som må ha vært den naturlige overflaten på det tidspunkt huset ble 
bygd. Inngangen har vært midt på framre langvegg, også den noe nedgravd i bakken. 
I tillegg har det vært en inngang i vest. Denne kan ha bestått av et mindre, avgrenset 
rom før man kom inn i hovedrommet. I begge inngangene ble det funnet en rekke 
skråstilte steinheller. Disse lå usystematisk i forhold til hverandre, noe som kan 
tolkes som et resultat av sammenrasning. Hellene kan ha utgjort en del av veggkon
struksjonene til overbygde inngangsparti. 

Hovedrommets form har etter alt å dømme vært rektangulært. Denne slutningen 
er gjort på bakgrunn av det ene hjørnet (NV) som ble utgravd. I dette hjørnet var det 
en mindre nedgravning, samt en ansamling av stein som kan tolkes som et stolpefun
dament. Med utgangspunkt i det utgravde arealet samt profilene gjennom tufta kan 
hovedrommets areal beregnes til30-35 m2

. 

Ildstedet var avgrenset av kantstilte stein, og ca. 4 meter langt, 0,5 m bredt. Det 
var plassert langs tuftas midtakse, orientert parallelt med langveggene. I ildstedets 
sentrum fantes det en konsentrasjon av kokstein. Foran denne hadde steinrammen 
en åpning (mot sør), og rett framfor åpningen var det en tilsvarende konsentrasjon 
av kokstein. Trekull ble funnet både i ildstedets vest- og østdel. 

Funnene fra tufta 

Det ble gjort en rekke funn i og utenfor tufta. I og like under torva ble det funnet en 
del gjenstander fra nyere tid, men i de påfølgende kulturlag var funnene fra steinal
der. Tabell l viser en oversikt over ulike funnkategorier. I tillegg til det mer 
generelle aspektet ved materialet er det enkelte av funnene som krever spesiell 
omtale. 

For steinredskapene dominerer råstoff som skifer, kvarts og kvartsitt. Emnene til 
skiferredskap samt skiferavslagene viser at bearbeiding av redskapene har skjedd 
ved tilhugging og dernest sliping. Skiferknivenes form er helt eller delvis «støvlefor
met». Dette gjelder også de to miniatyrknivene som har største mål 5 cm. Det har 
vært diskutert om slike miniatyrredskap (hovedsaklig kniver, men også meisler) er et 
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Fig. 3. Tufta slik den framkom etter endt utgravning. 

resultat av en degenerert skiferteknologi, om knivene har et spesifikt bruksområde, 
eller om de rett og slett er barneleker. Det ble også funnet flere spyd- og pilespisser 
av skifer. Pilespissene er smale og flate, med tilnærmet parallelle sider (nærmest en 
mellomting mellom «nyelvpiler» og «sunderøypiler», se Gjessing 1942:168, 
172-174; Simonsen 1975:88; Helskog 1980). Fig. 4 viser 3 av spydspissene fra tufta. 

Avslagene av kvarts og kvartsitt er tildels store og grove, selv om alle størrelses
klasser finnes. Bruksspor kan være vanskelig å identifisere i slike «grove» råstoff
typer, men det er grunn til å tro at avslagene i flere tilfeller har vært brukt direkte 
som redskap uten videre tilhugging. Ellers er det verdt å merke seg at den eneste 
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O 2 3cm 

Fig. 4. Spydspisser av skifer. 

identifiserte redskapstypen i kvarts/kvartsitt er skrape re ( avslagsskrapere), og det i 
et forholdsvis stort antall (50). 

Det ble funnet i alt 130 bearbeidete gjenstander av organisk materiale, dvs. bein, 
horn og tenner, samt et bearbeidet skjell. Det må nevnes at den benevnelsen jeg har 
gitt disse gjenstandene i tabellen i mange tilfeller er svært subjektiv. Tennene til 
lystergafler må imidlertid betraktes som en «sikker» tolkning. To av disse (bog c på 
fig. 5) ble funnet sammen, og kan ha sittet fastsurret på et treskaft som ikke lenger er 
bevart. 

Tannperlene (fig. 6) ble funnet spredt i møddingmaterialet. En må anta at en 
totalgravning av møddingen ville ha framskaffet et langt større antall av slike tenner 
med gjennomboret hull for feste. Tennene kan ha vært tredd på snorer (sener) og 
vært anvendt som hengesmykker, eller de kan ha vært sydd fast til klær. 

Både hjørnetenner, kinntenner og jeksler er representert. Mens alle hjørnetenner 
med unntak av en er artsbestemt til sel, er alle kinntennene og jekslene bestemt til 
rein. En av hjørnetennene er sannsynligvis fra ulv. 
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b. c 

O 2 3cm 

Fig. 5. Tenner tillystergaffel. Materialet er bein eller horn. 

5 av beingjenstandene er ornamentert. Sikk-sakk ornamentikk finnes på alle disse 
gjenstandene, i to tilfeller kombinert med strek-ornamentikk. Fig. 7 viser et av de 
ornamenterte redskapene fra tufta. Denne redskapstypen, som jeg har kalt «barke
skraper» etter lignende redskapsformer kjent fra samisk kultur, har sikk-sakk orna
mentikk på den ene siden, en meander-lignende ornamentikk på den annen. 
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o 1 2 3cm 

Fig. 6. Tannperler. Tennene er artsbestemt til sel, rein og en tann sannsynligvis til ulv. 

Tabell l. Funnoversikt 
(Funnene har katalognr. Ts. 8458) 
Skiferredskap: 

Spydspisser/dolker ..... . 
Pilespisser . . . . 
Kniver ..... . 
«Miniatyrkniver» 
Fragmenter, uviss type 

Avslag av skifer . . . . . . 

Skrapere, kvarts og kvartsitt 
Kjerner, kvarts og kvartsitt 
Avslag m/bruksspor » . . . 

60 

9 
7 

12 
2 
5 

22 

50 
25 
15 

Avslag av kvarts 507 
Avslag av kvartsitt 1547 

Heiner av sandstein 5 
«Steinkølle» l 
Hammerstein 11 
Fiskesøkker 7 

Redskap av bein og horn: 
Harpunspisser 5 
Tenner til lyster gafler ...... 5 
Ulike spisser m/mothaker ... 5 
Prener og tilspissede redskap 16 
Meisler ... 2 
Pilespisser ............ 2 



Fiskekroker 4 Tilskjærte bevertenner 6 
Nåler 8 Tilskjærte bein/emner til 
Knapp(?) l beinredskap. 13 
Bar keskrapere 3 Bein m/innskjærte hakk 6 
Kniver 2 Uviss type l 
Kam l 
«Spille brikker» 13 Skjell m/boret hull l 
Menneskefigurer 2 
Tann perler 24 Keramikks kår 6 
Perle av fuglebein l 
Beinstykker m/hull 3 Dolk av kopper l 

Fig. 8 viser 13 bruskplater fra ryggvirvler av sel. Platene ble funnet samlet. 
Kanskje har de vært brukt som spillebrikker? 

De to menneskefigurene av bein (fig. 9) har kun en lignende parallell i nord-norsk 
arkeologi. Denne ble funnet i 1977 av E. Engelstad på en nærliggende lokalitet 
(Advik), også det i en såkalt «Gressbakkentuft». Menneskefigurene er forholdsvis 
små- største mål for de to fra Karlebotn har vært ca. 6 cm, for den fra Advik ca. lO 
cm (avbildet i «De første nordmenn», 1975). Figurene har klart markerte ansikts-

O 2 3cm 

Fig. 7. Ornamentert beinredskap (sett fra to sider). 
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o 2 3cm 

Fig. 8. 13 bruskplater fra sel. Spillebrikker? 

trekk, den ene står med hendene «i bukselomma», men har mistet beinene, den 
andre mangler både armer og bein. 

Det ble kun funnet 6 fragmenter av keramikk. Ett av disse fragmentene er 
asbestblandet, og ble funnet i en noe tvilsom kontekst med tufta (funnet i grøfta som 
krysset tuftas vest-del). De øvrige keramikkskårene har en forholdsvis homogen 
karakter, uten spor etter magring. To av skåren ene har ornamentikk; en kombina
sjon av streker («kam-ornamentikk») og groper. (Se for øvrig diskusjon under 
datering). 

Det var meget overraskende å finne en metalldolk i klar kontekst med en yngre 
steinalders mødding. Dolken ble funnet ca. 20 cm under overflata, 10 cm nede i 
mødding-lagene, og det var ingen tegn på forstyrrelse eller omrotning av lagene. 
Dolken (fig. 10) er ca. 15 cm lang, opptil 3 cm bred og 0,3 cm tykk. Den har rette 
skuldre og en tange/skaft som smalner av i en spiss. Tangen har et gjennomboret 
(eller snarere -skåret) hull. Dolken er formet ved hjelp av hamring, og har også spor 
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Fig. 9. Menneskefigurer av bein (se også omslagets første side). 

etter slipning. Ved hjelp av spektra-analyse er det konstatert at dolken er av kopper. 
Dolken synes å være enestående i sitt slag. Enkelte bronsedolker, funnet i Polen, 
Øst-Tyskland og Italia(!) (Gimbutas 1965:424, fig. 278) har visse likhetstrekk med 
denne dolken, men er langt fra identiske. En mulig tolkning er at formen en gang har 
vært annerledes, men at den har vært gitt en mer «kjent» form; dolken er ikke ulik 

o 2 3cm 

Fig. 10. Dolk av kopper. 
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enkelte dolker/spydspisser av skifer. Det skal også nevnes at det i møddingen ble 
funnet et beinskaft som hadde et gjennomboret hull identisk med hullet i kopperdol
kens tange. 

Det osteologiske materialet 

Det artsbestemte beinmaterialet (tabell2) er innsamlet fra en flate på ca. 5m2
. Grovt 

regnet representerer dette (til sammen 14 344 beinfragmenter) mellom 1115 og 1/20 
av den totale mengde møddingmateriale. Materialet ble soldet gjennom 4 mm's nett, 
og beinfragmenter under en viss størrelse vil derfor være underrepresentert. I tillegg 
til bein/horn ble det funnet store mengder bløtdyrskall i møddingen. Dette materia
let er ikke nærmere analysert, men det kan nevnes at det i hovedsak dreier seg om 
skjell og snegler som lever i strandsonen og på forholdsvis grunt vann (arter som 
kuskjell og strandsnegl dominerer). 

I fragmenttall er pattedyrbeina omtrent likt fordelt på marine og terrestriske 
arter. For de marine artene er det sel som dominerer, mens landdyrene domineres av 
rein. Sel er i enkelte tilfeller representert med bein fra helt unge dyr (kan være 
nyfødte). Videre kan det nevnes at bever kun er representert med tann-fragmenter. 
Også fra andre forhistoriske lokaliteter i Varanger der bever er funnet i møddinger, 
gjelder det nesten uten unntak fragmenter av tenner og kjever (B. Olsen 1984:131; 
H. Olsen 1975). 

Fuglebeina er fordelt på relativt mange arter, hvorav alkefuglene (lomvi, polar
lomvi, lundefugl, geirfugl, alke) utgjør den største gruppen. Disse er kolonihekk
ende, og er mest sannsynlig fanget på hekkeplassene (fuglefjellene) i løpet av 
vårsesongen. På denne tiden var den nå utryddede og ikke flyvedyktige geirfuglen 
svært enkel å fange. 2 av de bestemte artene (brunnakke og krikkand) er trekkfugler 
som kun finnes i området i sommersesongen. 

Fiskebeina domineres av torsk. Den forholdsvis lave andel av seibein kan tyde på 
at materialet i hovedsak representerer et vinterfiske. Kun ett bein er bestemt til sild. 
Dette kan ha sin naturlige årsak i at de forholdsvis små og tynne silde beina ikke har 
blitt innsamlet i samme grad som andre og større bein. Brosme og lange regnes som 
dypvannsfisker, noe som innebærer at teknologien har muliggjort fiske på dypt 
vann. 

Tuftas kronologiske plassering 

Det foreligger 3 14C-dateringer fra hustufta. Disse er fra henholdsvis ildsted, gulv og 
mødding. Som man ser av tabell3 avviker dateringene noe. Den eldste dateringen er 
imidlertid av furu, en treart som er relativt motstandsdyktig mot erosjon og forråtn
else, og derfor kan brukes som brensel i lang tid etter at treet var levende. Tørrfuru 
med en alder på opptil flere årtusen kan finnes i strandvoller, og det samme gjelder 
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Tabell2. Artsbestemme/se av det osteologiske materialet. (J.S. 748) 

frag. vekt,g 

MAMMALIA 
Rodentia (smågnager) 9 2 
Lepus timid us (hare) 16 12 
Castor fiber (bever) lO 4 
Canis familiaris (hund) 3 16 
Canidae (hundedyr) 3 0,5 
Halichoerus grypus (ha vert) 35 709 
Pagophoca groenlandica (grønlandssel) 114 3024,5 
Phocidae (sel) 1011 4834 
Phocoena phocoena (nise) 13 49 
Cetacea (hval) 33 874,5 
Alces alces (elg) 2 171,5 
Rangifer tar an dus (rein) 1149 13459,5 

Bestemte 2398 23156,5 
Ubestemte 3516 4876 

Sum 5914 28032,5 

AVES 
Fulmarus glasialis (havhest) 14 7 
Anas penelope (brunnakke) l <0,5 
Anas crecca (krikkand) l <0,5 
Somateria mollisima (ærfugl) 12 9 
Lagopus species (rype) 14 3,5 
Laridae (måkefugl) 7 2,5 
Uria aalge (lomvi) 183 119 
U ria lomvia (polarlomvi) 78 72,5 
Fratercula arctica (lundefugl) 53 24 
Pinguineus impennis (geirfugl) 26 52,5 
Alcidae (alkefugler) 13 5 
Passeriformes (spurvefugl) l <0,5 
Art ubestemt 59 14,5 

Bestemte 462 309,5 
Ubestemte 330 142,5 

Sum 792 452 
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frag. vekt,g 

PISCES 
Clupea harengus (sild) l <0,5 
Gadus morhua (torsk) 2460 1739 
Melanogrammus aeglefinus (hyse) 430 179 
Pollachius virens (sei) 64 39,5 
Brosme brosme (brosme) 21 13,5 
Molva molva (lange) 3 2,5 
Hippoglossus hippoglossus (kveite) 3 6 
Heterosomata ( flyndrefisk) 14 2,5 

Bestemte 2996 1981,5 
Ubestemte 4642 1521,5 

Sum 7638 3503 

for røtter av furu i myr. Dette kan forklare den gamle dateringen. De to andre 
dateringene overlapper i tidsrommet 1790-1880 f.Kr., noe som ligger nær opptil 14 
C-dateringer for andre Gressbakkentufter; århundrene rundt 2000 f.Kr. 

Også enkelte av funnene fra tufta støtter opp om en slik datering. Ornamentikken 
har en viss likhet med ornamentikk på keramikk funnet i Vuopaje, Enare S., Nord
Finland. Denne keramikken dateres til overgangen mellom kam- og asbestkera
mikk, dvs. rundt 2000 f.Kr. (Simonsen 1963:215, 216; Jørgensen og Olsen 1988:29). 
Keramikken fra tufta er forelagt den finske arkeologen C. Carpelan, og også han 
foreslo å gi keramikken en slik datering; han mente det måtte være en sen type kam
keramikk (C. Carpelan, personlig meddelelse, 1985). 

De to «miniatyrknivene» som ble funnet i tufta tilsvarer lignende miniatyrredskap 
funnet i Gressbakkentufter (Simonsen 1961:271-392). Redskap av denne typen 
synes å ha en kronologisk avgrensning til perioden rundt 2000 f.Kr. 

Tabell3. 14C-dateringer (referansenr. Df-7743, kalibreringer iflg. Stuiver & Pearson 
1986). 

Prøve fra Treartsbest. 14C-år f. nåtid Kalibr. f.Kr. 

ildsted bjørk 3390+/-110 1880-1530 
gulv 3/4 bjørk, 

1/4 furu 3640+/-140 2200-1790 
mødding furu 4480+/-90 3350-2940 
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Senere tids forskning har vist at metall ble vanlig i bruk i Varanger-området 
allerede i siste årtusen før Kr.f. (Olsen 1984:45-48). Kopperdolken fra Karlebotn 
viser at metall var kjent også på et tidligere tidspunkt. I lys av disse resultatene burde 
det være grunn til å se nærmere på andre metallfunn fra nærliggende områder. Dette 
gjelder bl.a. en pilespiss av kopper som ble funnet i en hustuft i Lebesby kommune. 
Av andre funn fra Lebesby-tufta var skiferspisser, en flatehugd pilespiss av kvartsitt 
og asbestkeramikk, funn som normalt vil dateres til sen yngre steinalder eller tidlig 
metalltid (andre eller første årtusen f.Kr.). Bakka (1976:21) mener kopperspissen 
hører sammen med et øvre funnskikt som kan dateres til middelalder, men ifølge 
Gjessing (1930) tilhører spissen klart det nedre funnskiktet. 

Det kan være grunn til å se disse metallgjenstandene i sammenheng med enkelte 
tidlige kopperfunn fra områder lenger mot sør og øst. Østre og nordre Finland synes 
å ha kjent til metall tidligere enn det øvrige Finland. I finsk Karelen er det funnet en 
kopper-ring i kontekst med kamkeramikk som dateres til 3000-2500 f.Kr. (Taavit
sainen 1982). Dateringen av ringen er noe diskutert, men det er enighet om at den 
representerer det eldste eller i hvert fall et av de eldste metallfunn i Finland. 
Lignende kopper-ringer funnet i steinalder-kontekster er også kjent fra sovjetisk 
Karelen og Latvia (Taavitsainen 1982:43). I Suomussalmi (nord for finsk Karelen) er 
det funnet et egg-redskap av kopper hamret til en form lik en steinøks (Huure 1982, 
1986) (en parallell til det som tidligere ble antydet for kopperdolken fra Karlebotn!). 

Noen tanker omkring Gressbakkentufter og det samfunnet de represen
terer 

Jeg skal her komme med noen betraktninger omkring fenomenet Gressbakken tufter 
og det materialet som utgravningene av slike tufter har framskaffet. I stedet for å 
legge fram et entydig forslag til tolkning er hensikten først og fremst å åpne for 
problemstillinger som tidligere har vært lite diskutert. 

Årsaken til at Gressbakkentuftene som regel er meget markert i terrenget er bl.a. 
at de er nedgravd i bakken. Byggingen av slike hus må ha vært arbeidskrevende, og 
har neppe vært gjort for å bruke huset i en kort periode. Også den store opphopning 
av møddingmateriale tyder på en langvarig bosetningsfase- enten ved at en gjen
tagne ganger har vendt tilbake til den samme (sesong) boplassen, eller ved en relativt 
permanent bosetning året igjennom, år etter år. 

De bevarte beinene og skjellene i møddingene gir et meget godt utgangspunkt for 
en rekonstruksjon av ressursutnyttelse og diett. Når det gjelder artsbestemmelsen av 
beinmaterialet fra Karlebotntufta dokumenteres en rekke av de artene som har vært 
gjenstand for jakt/fangst/fiske og i tillegg blir årstid for bosetningen antydet. Denne 
må i alle fall ha funnet sted vinter og vår (uten at sommer og høst kan utelukkes; se 
også H. Olsen 1967, Simonsen 1975, Renouf 1981, Engelstad 1984). 

Men er det riktig å betrakte møddingene kun som avfallsdynger (i vår betydning 
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av ordet: et sted der man kaster søppel og ubrukelige ting)? En rekke funn fra 
utgravde møddinger burde åpne for andre tolkninger. Ofte finnes tilskjærte 
beingjenstander i uskadet stand; de ble altså ikke lagt eller kastet i møddingen fordi 
de var ubrukelige. Enkelte av disse gjenstandene har ikke hatt en praktisk bruks
verdi, men har vært prydgjenstander og gjenstander med ulike symbolske meninger. 
Dette gjelder f.eks. beinperlene, menneskefigurene og kopperdolken som ble fun
net i tufta i Karlebotn. Kopperdolken har neppe hatt en praktisk funksjon, men det 
eksotiske råstoffet må ha gitt dolken en helt spesiell betydning for de mennesker 
eller det samfunn som hadde den i sin besittelse. Allikevel, eller kanskje nettopp 
derfor, ble den altså lagt ned i avfallsdyngen. 

Endringen i husenes form og størrelse fram til hus av Gressbakken-type har vært 
en gradvis utvikling som startet allerede i begynnelsen av yngre steinalder (Schanche 
1988:134; Schanche u.å.). Den økende husstørrelsen samt tilkomsten av de todelte 
ildstedene har vært tolket som en overgang fra enfamilie til fl er( stor )familie hus 
(Simonsen 1979:371; K. Helskog 1984, Olsen 1984:242; Andreassen 1985:245). Jeg 
vil imidlertid foreslå at framveksten av hus med disse helt distinkte trekkene (rektan
gulære, inngang midt på framre langvegg + kortvegger, todelt ildsted langs midtakse, 
mødding tilknyttet inngangen foran) kan ha sin årsak i en sterkere materiell marker
ing av framtredende strukturer/opposisjoner i samfunnet. 

Jeg har i tidligere arbeid (1988, u.å.) argumentert for at utviklingen av en mer 
bofast bosetning i løpet av yngre steinalder har hatt visse konsekvenser for samfun
nets organisasjon og sosiale struktur. Mens et samfunn med et mobilt bosetnings
mønster kan løse konflikter ved at samfunnsmedlemmene skiller lag for en stund, 
må konflikter i et mer sedentært samfunn løses på stedet (Johnson 1982). Økende 
stress og konflikter innad i samfunnet krever en større grad av sosial kontroll, og en 
større vektlegging på eksisterende regler og normer. Med dette mener jeg å foreslå 
at endringer i boligenes form og inndeling kan knyttes til en sterkere markering av 
eksisterende opposisjoner i samfunnet. (Det nære slektskapet mellom sosial struk
tur/framtredende opposisjoner i et samfunn og romlig organisering av hus er bl.a. 
diskutert av Bordieu 1977; Moore 1986; Hodder 1987: Yates u.å.). 

Også intensivert symbol bruk i form av ornamentikk på ulike gjenstander, rituelle 
gjenstander og handlinger, osv., vil fungere som en forsterket markering av sosiale 
strukturer og sosial tilhørighet (sml. Hodder 1982; Olsen 1985; Odner 1983). De 
mange ornamenterte beinredskapene og de ulike gjenstandene som er nedlagt i 
Gressbakken-møddingene kan tolkes som et uttrykk for en slik intensivert symbol
bruk og rituell aktivitet. Når det gjelder menneskefigurene eksisterer det etnogra
fiske paralleller der slike figurer har vært magiske gjenstander; de har vært gudefigu
rer, ofte knyttet til en shamans aktivitet (se f.eks. Di6szegi 1978). 
En strengere organisering av boligens indre rom samt intensivert symbolproduksjon 
og rituell aktivitet kan sees som et forsøk på å styrke eksisterende normer. Dette har 
skjedd som et resultat av en økende grad av interne konflikter og stress i det samfunn 
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som Gressbakken tuftene representerer. Konflikter genererer endringer (Gid dens 
1981:66; Shanks & Tilley 1987:130). Dette kan forklare hvorfor hus av Gressbak
ken-type synes å opphøre relativt plutselig et eller to århundre etter 2000 f.Kr. 

Appendiks 
De som har deltatt på utgravningen av denne hustufta er foruten undertegnede Elin Myrvoll, Tromsø, 
Przemyslaw Urbanczyc, Warszawa, Hans Christian Søborg, Bergen, Eli Christine Soltvedt, Bergen, Geir 
Jensen, Tromsø, Per Posti, Tromsø, Pål Posti, Tromsø. 
Pirjo Lahtiperii og Rolf Lie, Bergen Zoologiske Museum, har stått for artsbestemmelsen av det osteolo
giske materialet. 

Summa ry 
Recent Finds from the Late Stone Age in Varanger 

During the summers of 1985 and 1986 excavation of a Late Stone Age house dating 
to approximately 1900 BC was undertaken in Karlebotn, Varanger, northern Nor
way. The excavation, which comprised only parts of the house, revealed traces of a 
rectangular, parti y subteranneous house construction of the so called Gressbakken 
type. Additional construction details recovered included a dual hearth aligned along 
the long mid-axis of the house, an entrance passage on the mid front wall and 
probably an en trance on o ne or both of the end walls. In front of the house a heap of 
midden material was recovered. This material comprised large amounts of bones 
and shell. Osteological determination proved numerous species of mammals, birds 
and fishes. Some of the species documented have no present occurance in the area. 

Apart from artefacts of quartzite, quartz and slate, numerous artefacts of bone 
and antler - several richly decorated - were found. Among the more spectacular 
fin ds may be mentioned two human figures of bone, and a copper dagger. The latter 
was found in direct association with the midden material and this suggests a dating 
contemporary with the house. If so, this is far the earliest dated metal implement 
known from northern Norway and one of the earliest in Norway as a whole. 

There are data indicating that Late Stone Age societies in Varanger were charac
terized by increased stress and internal conflicts. In part, this may have been related 
to changes in settlement pattern and group size/-composition. Osteological analysis, 
in addition to patterns of house morphology and artefactual composition, indicates a 
rather sedentary occupation. Sedentaryness demands social conflicts to be solved 
internally on place rather than by seasonal fusion of the social group. This, in turn, 
requires a higher degree of social con tro l and more emphasis on existing norms and 
rules of behaviour. The stri et intern al spatia! arrangement of the house; the numer
ous decorated artefacts and the deposition of spectacular artefacts in the midden 
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( such as the human figur es and the copper dagger), may be interpreted as a material 
expression of essen ti al structural oppositions in society, as well as increased em p ha
sis on symbol production and ritual activity. 
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Øystein l ohansen 

De skandinaviske stridsøkskulturer
er deres oppkomst resultat av 
innvandringer, religionsskifte 
eller andre årsaker? 

All videnskapelig forskning er basert på ønsket om innsikt og kunnskap. Det 
innebærer at gamle teorier stadig endres og erstattes av nye. Dette er videnskapens 
naturlige utvikling, og representerer den drivkraft som gir forskningen fremskritt. 
Det paradoksale med denne prosessen er at forskerne har en viss motvilje overfor de 
nye teoriene som kaster vrak på gamle hevdvunne resultater. Historien er full av 
eksempler på hvordan man ofte må kjempe for å få gjennomslag for nye ideer og full 
anerkjennelse for resultatverifiserte teorier. Selv en mann som Albert Einstein 
opplevet dette med sin tilsynelatende hundre prosent sikre eksperimentelle verifi
sering av relativitetsteoriene (Russel1985 :9). Disse ble akseptert fullt ut først i 1960-
årene. Og selv om han fikk Nobel-prisen i 1922, var han da blitt nominert med alt 
større intensitet hele ti ganger! (Stawstrom 1986:3). 

Uten sammenligning forøvrig må det være lov å hevde; når man tviler på resulta
tene i såkalte eksakte videnskaper som f.eks. fysikk, matematikk og statisk meka
nikk så vil de humanistiske forskningsgrener være enda verre stillet. Basismaterialet 
her tilsier ofte ikke-test bare tolkninger, og det intuitive aspekt er av betydning. 
Dette gjelder ikke minst for arkeologien. Imidlertid har dette endret seg de senere 
år. Kravet til målbare enheter, eksakthet og definisjoner har blitt betraktelig skjer
pet. Dog må vi vakte oss for at pendelen ikke slår alt for langt ut. Hvordan man enn 
snur og vender på det; arkeologi er tross alt et humanistisk fag. Man må efter min 
mening aldri være redd for å eksponere tolkninger, selv om disse kan gå på bekost
ning av kravet til eksakthet. 

Innenfor analytisk filosofi foregår det en livlig metafysisk diskusjon hvor begre
pene kunnskap og bevis, tro og viden inntar en sentral plass (Prawitz 1988:102 ff.). 
Begrepet «bevis» anvendes i dag fremfor alt innenfor to områder, nemlig det 
matematisk-logiske og i jus. Men termen har naturligvis sin tillempning innen alle 
områder hvor vi kan tale om å fastslå sannheter. Et bevis er således noe som viser en 
sannhet, eller med et bevis fastslår vi en sannhet. En påstand er sann eller falsk 
avhengig av om det mulige faktum er virkelig eller ikke. Kan vi så i arkeologien 
komme frem til hele og fulle sannheter? Svaret på dette avhenger av ens forhold til 
tro og viden. Det siste utgjøres av tro som er belagt med bevis. Men uansett 
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bevisføring vil vi aldri fullt ut få vite om våre arkeologiske bevis forteller sannheten 
om den fortid vi ønsker å tolke. 

Jeg har anvendt meg av denne innfallsvinkelen for å plassere tittelen på denne 
artikkelen i et riktig videnskapsteoretisk relieff. Eftersom arkeologisk bevisføring 
og arkeologiske «sannheter» om fortiden alltid vil være diskutable, medfører det at 
gamle teorier kastes vrak på og nye fremsettes. Dette er en uunngåelig og nødvendig 
prosess. En av de teorier innenfor arkeologien som virkelig setter begreper som tro, 
bevisførsel, sannheter og tolkninger på prøve er de som behandler oppkomsten av 
de skandinaviske stridsøkskulturer. 

La meg innledningsvis klargjøre enkelte begreper som er brukt i artikkelens tittel. 
Først og fremst gjelder det termene innvandring og religionsskifte, men også hvilken 
betydning jeg legger i begrepet hypotese og ikke minst betegnelsen skandinavisk 
stridsøkskultur. 

Gjennomgangen av en stor mengde litteratur viser at det råder total begrepsfor
virring når det gjelder å plassere termen innvandring i rett kulturhistorisk sammen
heng. Det viser seg å være et høyst relativt begrep. En sak er i hvert fall sikker. 
Innvandring er en del av det som med en fellesbetegnelse kalles for migrasjon. 
Problematisk blir det når kulturhistorikere, deriblant arkeologer, setter migrasjons
begrepet i relasjon til ord som diffusjon, innovasjon, invensjon, evolusjon og 
ackulturasjon. Bortsett fra begrepet evolusjon hevder mange forskere at alle de 
nevnte termene beskriver forskjellige sider av en og samme sak, mens andre anser at 
de pr. definisjon rommer forskjellig saksinnhold. 

Diffusjon er et sentralt ord. Det er et høyst relativt begrep som dukker opp under 
forskjellige former. Dog er diffusjon alltid den prosess en innovasjon spres gjennom 
(Rogers 1962: 13). Følgelig er migrasjoner en form for diffusjon. Migrasjon og 
diffusjon er således ikke to forskjellige ting som står i et motsetningsforhold til 
hverandre, slik vi ser dem brukt hos flere arkeologer (kfr. Skjølsvold 1981:147). 

Norske arkeologer har ofte anvendt Fredrik Barths definisjon av diffusjon (Mag
nus & Myhre 1972:49). Den er formulert som følger: «Diffusjon er det når ideer som 
hører hjemme i en tradisjon overføres og innlemmes i en annen tradisjon» (Barth 
1961:39). Den er efter min mening lite egnet for arkeologene, og danner et håpløst 
utgangspunkt for forhistoriske diffusjonsstudier. Arkeologenes bruk av denne defi
nisjonen har da også blitt kritisert (kfr. Gjessing 1972:61). Det er nødvendig å ha et 
operativt verktøy som er tilpasset de arkeologiske data. Derfor er det viktig å ha 
klart for seg at det finnes andre og fullt ut innarbeidede definisjoner av diffusjons be
grepet som er langt mer anvendelig for arkeologene. Det gjelder i særlig grad den 
betydning etnologer og flere etnografer legger i ordet (kfr. Bringeus 1976:130 f). De 
eksponerer at det også er kulturprodukter som overføres. En efter min mening bra 
definisjon er« ... the transmission of cultural materials (objects, traits or ideas) 
between two cultural systems» (Hultkrantz 1960:92). 

Det er to typer av diffusjon; den som er basert på migrasjon og den som er resultat 
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av lån. Nok en gang finner jeg det verdt å påpeke at migrasjon, og følgelig da 
immigrasjon, er en form for diffusjon og ikke noe annet enn dette, slik mange 
arkeologer bruker de to begrepene. Den første typen diffusjon blir vanligvis forbun
det med spredningen av større kulturenheter og innbefatter bevegelser av nasjoner 
eller folkegrupper. Den andre typen - lån - refererer seg til overføring av enkle 
kulturenheter uten at de innbefatter folkeforflytninger. Begge deler representerer 
innovasjoner i den kulturen eller tradisjonen de opptas i. 

Migrasjon i videste forstand er en person eller en gruppe personers flytting fra et 
bosted til et annet. Denne definisjonen omfatter to helt forskjellige former for 
flytting. Den ene er den permanente flyttingen fra et sted til et annet, vanligvis til et 
annet land eller til et annet geografisk område i landet. En slik flytting blir kalt 
emigrasjon eller utvandring, dersom vi betrakter den fra det opprinnelige området, 
og immigrasjon eller innvandring betraktet fra mottagerområdet. Den andre typen 
migrasjon er midlertidig og ofte sesongmessig av karakter. Det er denne type 
migrasjoner som preget mesolitiske folkegruppers sesongmessige flytninger. 

Man må spørre seg om hvilke muligheter som finnes for å efterspore en innvandr
ing på grunnlag av et arkeologisk materiale. Svaret på dette spørsmålet avhenger av 
hvilke krav den enkelte stiller til innvandringskriteriene. Her foreligger det mange 
muligheter. La meg imidlertid velge to eksempler som har vært meget brukt innen 
nordisk arkeologi. Johannes Brøndsted hevder at hvis« ... arkeologiske efterladen
skaber kunne underbygge en hypotese om innvandring, maa de i det land, der 
antages at være genstand for invasjon, kunne afgrenses tydeligt imod det der forud 
kendte; de maa fremstaa overfor dette kendte stof med en viss skarphed og pludse
lighed, og det maa kunne vises, at de ikke lader sig formmæssigt eller stilistisk aflede 
af det. Kan der videre paavises en geografisk spredning af de nye grav- eller 
bopladsfund til illustrering af invasjonens fremgang, er det saa meget desto bedre, 
men en betingelse er dette ikke da innvandringen kan have omfattet det hele land 
under et. I samme grad som disse forudsetninger er tilstede, med samme grad af 
sikkerhed kan en indvandring antages» (Brøndsted 1938:260 f). 

Mats Malmer mener at en innvandring under forhistorisk tid teoretisk sett bør 
kunne efterspores gjennom to metoder; en direkte og en indirekte (Malmer 
1975:117 f). Den direkte metoden er basert på fysisk antropologi. Det gjelder å 
fastslå de fysiske raseegenskaper hos en befolkning på et visst tidspunkt. Hvis det så 
kan påvises at disse egenskaper plutselig forandrer seg radikalt, mener Malmer det 
har skjedd en innvandring. Dersom man i tillegg kan fastslå tilsvarende raseegenska
per i et annet land hvorfra man mener det har foregått en emigrasjon, så anses dette 
som en stor styrke for teorien. 

Til dette er å si at det aldri er sikkert at bærerne av en kultur alltid har de samme 
raseegenskapene. Jeg kan bare minne om hvor mange forskjellige raser som var 
bærere av muslimsk kultur allerede i oldtiden. Dessuten innebærer Malmers direkte 
metode et representativt utvalg av vel bevarte skjeletter. Som vi vet er det arkeolo-
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giske skjelettmaterialet meget utilstrekkelig for svært mange forhistoriske perioder. 
Malmers indirekte metode har fire momenter: Det første er at man i det land man 

har mistanke om at en innvandring har foregått, i detalj fastslår hvilke endringer den 
materielle kulturen i det aktuelle tilfellet har undergått, og hvordan innovasjonsfor
løpet har vært. Det andre momentet går ut på å lage en katalog over sikre innvand
ringer som enten fastslås gjennom den direkte metoden eller gjennom skriftlige 
kilder. Det tredje aspekt innebærer at man i detalj fastslår hvilke forandringer disse 
innvandringer har forårsaket i den materielle kulturen og hvordan innovasjonsforlø
pet har vært. Det fjerde moment er at man blant disse forandringer i den materielle 
kulturen og disse innovasjonsforløp finner en eksakt analogi til slike fenomener i det 
land der man ønsker å bevise en innvandring. Hvis disse fire momentene oppfylles 
foreligger det ifølge Malmer relativt sterke indisier for at det har foregått en 
innvandring. 

I sin eksakthet er selvfølgelig dette en bedre definisjon enn Brøndsteds. Dog 
forutsetter Malmers kriterier en optimal idealsituasjon som efter min mening ikke 
kan brukes innenfor norsk forhistorie da disse kriteriene ikke kan oppfylles. Dess
uten vil det aldri være mulig å finne eksakte analogier i henholdsvis emigrasjons- og 
immigrasjonsområder. Det er utopisk å tro at man vil finne en slik tilstand, og da 
ikke minst i en forhistorisk situasjon. Selv i godt dokumenterte historiske migrasjo
ner skjer det hurtig en ackulturasjon (Hultkrantz 1960:17 ff), noe som viser at 
Malmers krav om eksakte analogier neppe lar seg verifisere. I det hele er den 
arkeologiske situasjon svært uegnet til å påvise innvandringer. Jeg våger å påstå at 
Brøndsteds formulering er et mer egnet definisjonsverktøy for nordiske forhistori
kere, selv om den i forhold til Malmers definisjoner går på bekostning av mer 
eksakte kriterier. Men hva skal man med teoretisk -analytiske verktøy som ikke er 
anvendbare! Vi må tilpasse oss efter den situasjon de arkeologiske data gir oss 
anledning til å arbeide med, og med henblikk på forhistorisk innvandringsproblema
tikk har vi mer nytte av mindre stringente definisjonskriterier. Så hvis vi holder oss 
til den definisjon på migrasjon jeg fremsatte tidligere, og som i sin videste forstand er 
en person eller en gruppe personers flytting fra et bosted til et annet, og kombinerer 
dette med Brøndsteds kriterier, så er dette det mest optimale man efter min mening 
kan nyttiggjøre seg innen det nordiske, arkeologiske materialet. 

Er termen innvandring besværlig arkeologisk sett, så er ikke begrepet religions
skifte mindre problematisk. Det vi har håp om å danne oss et bilde av innen 
forhistorisk religion er kulten. For det er denne som har resultert i de arkeologiske 
data som med større eller mindre sikkerhet kan klassifiseres som sakrale levninger. 
Er det noe som preger kulten er det ikke endringer, men kontinuiteten. Kulten er 
utrolig konservativ. Og det sier meget når religionen i seg selv fremhever det 
bestående. Eller som Åke Hultkrantz sier: «Traditionen ar alltid narvarande» 
(Hultkrantz 1976:1). Hvis man ser bort fra sakral ackulturasjon, eller det som 
innenfor religionen kalles for synkretisme, har nettopp endringsstudier på dette 
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feltet vært viet liten oppmerksomhet (Johansen 1988). 
Hva fører til religionsskifte hos såkalte primitive og skriftløse folk? Typen 

misjonsvirksomhet forekommer i recente primitive kulturer, men med henblikk på 
situasjonen i Skandinavias stenalder må den muligheten utelates. Videre må vi 
kunne se bort fra religionsendring på grunnlag av såkalt profetiske ledere som alltid 
fremstår som samfunnsradikalere. Hvis vi i tillegg i første omgang også ser bort fra 
religiøs forandring på grunnlag av migrasjoner, er det ikke mange relevante årsaker 
tilbake. Generelt viser det seg nemlig at endringer i religionsutviklingen har nær 
sammenheng med kulturelle, sosiale og ikke minst økologiske prosesser (kfr. 
Hultkrantz 1976:2). 

Det er efter min mening mulig å skille ut to slags forandringsfaktorer; selve 
hendelsen- tidspunktet- og prosessen- utviklingen. Prosesser kan være konse
kvenser av hendelser, eller de kan innebære en fortløpende endring uten en drama
tisk innledende fase. Det er trolig bare den antropologisk orienterte religionsforsk
ningen som kan belyse og analysere de forandringer som inntreffer i religionshisto
rien. Således har en rekke humanøkologer innenfor amerikansk antropologi ana
lysert hvordan rituelle virksomheter endres med skiftninger i naturprosesser og 
ervervsvirksomhet (Klausen 1980:11). Og for å sitere en antropolog som Sherburne 
Cook (1946:283) så hevder han at «Uansett hvor sterkt det er, kan intet rent religiøst 
behov holde stand i lengre tid mot en fundamental økonomisk motstand.» 

Med den vekt som er lagt på det ervervs-økologiske aspektet, må det være grunn 
til å fremme et spørsmål jeg også har stillet i en annen sammenheng (Johansen 1989); 
«Er det mulig å spore religionsendringer kun gjennom et arkeologisk materiale?» 
Her bruker jeg ordet endring bevisst og ikke religionsskifte. Det siste tolker jeg som 
et totalt skifte i en kulturs samlede religionsinnhold, mens endring i min betydning 
kun relaterer seg til visse forandringer i enkelte elementer av den bestående eller 
rådende religionsform. Eksempelvis ser vi på overgangen fra bronsealder til jernal
der at fremstillingen av helleristninger nærmest tok slutt mens branngravskikken 
fortsetter ufortrødent videre i ennu mer eksponert form. Dette betyr ikke at hele 
religionen skifter totalt karakter vedrørende sakralt liv og virksomhet, men at visse 
deler av kulten endrer seg. Efter min mening vil følgende generelle definisjon være 
arbeidsoperativ for arkeologen: «Forhistoriske religionsendringer er det når det helt 
klart fremgår at nye former for kultytringer (graver, offer, figurfremstillinger m.m.) 
erstatter gamle, eller at de sistnevnte forsvinner og ikke lenger lar seg erkjenne. Hvis 
slike endringer i tillegg kan sees å falle sammen i tid med endringer i samfunnet for 
øvrig, desto større grunn er det til å postulere religionsendring. Dette fordi man i 
primitive, skriftløse samfunn ikke uten videre kan skille mellom religion og 
samfunn». En slik definisjon sier selvfølgelig intet om religionens indre og åndelige 
innhold endres, bare at dens ytre- den kultiske utøvelsen- har fått en ny ekspone
ringsform. 

Når man skal drøfte hypoteser om oppkomsten av de skandinaviske stridsøkskul-
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Fig. l. Eksempel på regionale forskjeller i utformingen av stridsøks kulturens økser. 

turer, så gjøres det på bakgrunn av at Mats Malmers teori om at denne kulturen ikke 
har oppstått gjennom innvandring, nærmest har blitt et dogme i nordisk arkeologi 
(kfr. Adamsen & Ebbesen 1986). Vi vet alle at dogmatisme ikke alltid er av det gode, 
og i alle fall ikke innenfor videnskapelig forskning. Artikkeltittelens bevisste bruk av 
ordet hypoteser- som egentlig er verifiser- eller falsifiser bare teorier- baserer seg på 
et gryende ønske om en revurdering av det noe dogmatiske preget diskusjonen 
vedrørende Skandinaviens stridsøkskulturer har fått. 

De skandinaviske stridsøkskulturer er ikke noe enhetlig begrep. Det er en felles 
betegnelse på dansk enkeltgravskultur og svensk-norsk båtøkskultur. Selv om jeg 
her velger å se dem under ett, vil jeg bare kort redegjøre for de regionale kulturer 
som, til tross for et skandinavisk enhetlig preg utad, har sine særpreg. Felles for 
denne kulturen overalt hvor man treffer på den, er den særmerkede stridsøksen av 
sten. Men også den fremviser regionale forskjeller (fig. 1). Det er også denne 
gjenstandsformen som har gitt kulturen dens navn, og den svensk-norske gruppen 
ble opprinnelig kalt båtøkskultur efter oldsakens særpregede form. Den danske 
betegnelsen er basert på tidens gravform. 

I Danmark skjelner man mellom jysk- og ødansk enkeltgravkultur. Den sist
nevnte tegner seg langt mindre markant enn den jyske, samtidig som den også på 
flere punkter adskiller seg fra denne. Særlig gjelder det innenfor gravskikken, hvor 
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man på Øyene synes å ha fortsatt skikken med å begrave de døde i dysser og 
jettestuer (Andersen 1986:57 ff). Dog har de også praktisert enkeltbegravelser i 
stenkammer under en lav haug og under flatmark. Stridsøkser av den spesielle 
ødanske formen og et svaiet beger er vanlig gravgods. 

Jysk enkeltgravskultur er preget av gravlegninger under småhauger. Efter grave
nes plassering i haugen, som er brukt to eller flere ganger, bruker man begrepene 
undergravstid, bunngravstid og overgravstid, hvorav den underste naturlig nok er 
den eldste. Disse konsentrerer seg til Midt- og Vest-Jylland. Den døde ligger på 
siden med opptrukne ben. En sikker og tilbakevendende gravgave er den jyske 
stridsøksen som alltid er plassert foran ansiktet. Til øksen har det vært føyet en 
flintøks eller meisel, et lerkar eller store gjennomborede ravsmykker. Kvinnens 
gravgods er mindre omfangsrikt enn mannens og kan bestå av et ler kar, et perle
kjede eller øresmykker av rav eller en simpel flintflekke (Glob 1944). 

Den svensk-norske stridsøkskulturen omfatter også Bornholm. Særlig i Skåne er 
det betydelige likheter til enkeltgravskulturen på Jylland. I særlig grad gjelder det 
for gravformene. Og her, som i Danmark, er det først og fremst gjennom gravene 
man får kjennskap til kulturen. Også i Norge har denne kulturen vunnet innpass i de 
mest sentrale jordbruksstrøk ved sin særpregede gravform, den spesielle stridsøksen 
samt flintøkser, meisler og keramikk. 

Den forandring man ser finner sted i gravskikk, økseformer og keramikktyper i 
forhold til traktbegerkulturen kalte tidlig på forskernes fantasi (fig. 2 & 3). Ikke 
minst dette at de nye kulturtrekkene spredte seg svært hurtig, fikk enkelte til å mane 
frem et grandiost bilde av rytterbårne nomadestammer som brøt opp fra sitt hjem
sted i Sør-Russland, og som i et imponerende tempo spredde seg utover det euro
peiske kontinent. Og om denne kulturens bærere kan man ett sted lese: «Stridsøks
folkene har vært rytternomader. Fra hesteryggen har de gjett buskapen, drevet den 
med seg på sine rastløse vandringer. ... De hadde vandrelysten i blodet» (Gjessing 

Fig. 2. Lerkar fra eldre stridsøkstid. 
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Fig. 3. Forskjellige traktbegerformer fra yngre traktbegertid. 

1945:390 f). Et annet sted leser vi om «sydfra innvandrede de beredne, øksesving
ende nomadestammer» (Glob 1944). 

Med utgangspunkt i jysk enkeltgravskultur var det Sophus Muller som først 
lanserte teorien om at stridsøkskulturen var basert på innvandring av nye folkegrup
per (Muller 1898:278 ff). En teori som kom til å dominere denne forskningen alene i 
et halvt århundre, helt frem til Mats Malmer i sitt banebrytende arbeid fra 1962 som 
den første vendte seg mot hypotesen om innvandring av stridsøksfolk fra kontinentet 
(Malmer 1962). 

Sophus Muller bygget sine premisser for innvandring på følgende grunnlag: l) 
Den jyske enkeltgravskultur er samtidig med yngre traktbegerkultur. 2) Begge 
kulturene har forskjellig geografisk utbredelse og utelukker hverandre delvis. 3) De 
to kulturene har forskjellig grav- og oldsaksformer. Han mener det er klare brudd i 
de aktuelle formene fra trakt beger til stridsøks. 

Innvandringshypotesen var med dette et faktum, og den har senere hatt store 
konsekvenser for synet på det skandinaviske stridsøkskomplekset. Selv om Muller 
litt senere uttaler seg noe mer forbeholdent (Muller 1913 :315), så har hans efterfølg
ende tilhengere uttalt seg desto mer kategorisk. Konklusjonene har alltid vært de 
samme; stridsøkskulturen oppstod med innvandrende folk enten denne ble sett på 
som fredelig innsig av mennesker eller som krigerske erobringstokter. 

La meg illustrere dette med noen få eksempler. Otto Rydbeck bruker betegnelsen 
«krigerske nomader» som innvandrer fra Sentral-Europa via Nord-Tyskland til 
Jylland og Skåne (Rydbeck 1928:100). Johannes Brøndsted tenker seg innvand
ringsforløpet som en flokkevis innvandring av fremmede. Han hevder også at man 
ikke kan ønske seg et bedre skoleeksempel på de forandringer man i arkeologien må 
kreve, og som jeg har nevnt tidligere, for å kunne postulere en teori om innvandring. 
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Skåne-Blekinge 

Brøndsted konkluderer med at stridsøkskulturen er det eneste sted i dansk forhisto
rie hvor det arkeologiske materialet oppfyller kravet til innvandring (Brøndsted 
1938:260 f). P.V. Glob (1944) har utvilsomt den mest farverike innvandringshypo
tese, jeg kan nesten være tilbøyelig til å hevde; den avspeiler Globs sinn og farverike 
personlighet. Han tenker seg krigerske nomadestammer med et felles utspring i de 
snorkeramiske kulturgrupper i det sydlige Øst-Europa eller tilgrensende strøk av 
Asia drevet på flukt av store tørkekatastrofer. Disse spredte seg mot alle verdens
hjørner og tok bl.a. nytt land i Skandinavia og Finland. Her hjemme tegnet også 
Gutorm Gjessing et bilde av fremmede nomadestammer som invaderte sentrale 
jordbruksområder, og satte innvandringen, som tidligere forskere hadde gjort, i 
forbindelse med tamhesten og indoeuropeerne (Gjessing 1945:374 ff). Også Erik 
Hinsch ser det som hevet over enhver tvil at det virkelig var en regulær innvandring 
til Norge (Hinsch 1956:191). Carl Johan Becker (1954:131) oppfatter de forskjellige 
skandinaviske stridsøkskulturene som innvandrede folk fra forskjellige deler av 
Nord- og Mellom-Europa. Han anser at stridsøkskulturen og traktbegerkulturen til 
dels har eksistert samtidig, og at de to folkegruppene delvis har vært i konflikt med 
hverandre. 

Det er mot dette enerådende synet på innvandring Malmer opponerer i sin 
avhandling fra 1962 og i en mindre utgave fra 1975. Selv om hans reservasjoner først 
og fremst gjelder den svensk-norske stridsøkskulturen, og særlig da med vekt på 
Skåne, har hans hypoteser almen gyldighet for hele den skandinaviske stridsøks
problematikken. Det er derfor nødvendig å gå nærmere inn på hans vurderinger. 

Malmer tar konkret for seg Miillers tre postulater og mener punkt for punkt å 
kunne tilbakevise hans premisser. Det er av betydning å se nærmere på Malmers 
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argumentasjon (Malmer 1975:102 ff). Vedrørende Miillers førte premiss; den som 
sier at stridsøkskulturen var samtidig med trakt beger kultur, så synes dette å være en 
selvklar truisme. Ved et kulturskifte, enten det nu skjer ved en indre utvikling eller 
ved migrasjoner, vil det alltid være en form for overlapping. Spørsmålet er hvor 
hurtig stridsøkskulturens innovasjonsforløp foregikk. Ved hovedsakelig å bygge på 
stratigrafiske funn kombinert med C-14-dateringer blir det vist at det ikke er samti
dighet mellom trakt beger- og stridsøkskultur. Videre blir det påpekt at det heller 
ikke finnes sluttede funn med gjenstander fra begge kulturer. 

En serie nyere C-14-dateringer, ikke minst fra Jylland, synes å bekrefte Malmers 
påstander (Malmros & Tau ber 1975). I Syd-Skandinavia har det vært mulig å legge 
grunnlaget for en ny mellomneolitisk kronologi (fig. 4). Det viser seg at det ikke har 
vært kronologisk kontakt mellom MN V og SN. Tomrommet utfylles av stridsøks
kulturen i en fase kalt MN B. MN A er da de gamle periodene la-V. I Jylland synes 
det å være en viss overlapping mellom MN V og undergravstid, mens tilsvarende 
samtidighet til en viss grad kan spores mellom MN V og tidlig stridsøkskultur i 
Skåne-Blekinge (Andersen 1986:75). På de danske øyer, i Nordøst-Jylland og i 
Mecklenburg finnes ingen kryssdateringer mellom MN V og tidlig stridsøkskultur. 
Også i Syd-Norge må vi oppfatte MN A og stridsøkskulturen (MN B) som to adskilte 
perioder (Østmo 1988:45). Det synes altså å være en asynkron utvikling i Syd
Skandinavien. Noen steder er det overlapping, andre steder ikke. 

I C-14 år begynner stridsøkskulturen ca. 2200 f.Kr. og varer frem til ca. 1900 f.Kr. 
Den har en varighet på ca. 300 C-14 år. Gjør vi dette om til absolutte år begynner 
stridsøkshorisonten ca. 2800 f.Kr. og slutter ca. 2400 f.Kr. Dette gir en varighet på 
ca. 400 år. 

Miillers annet premiss; at traktbegerkulturen og stridsøkskulturen har forskjellig 
utbredelse blir også tilbakevist av Malmer (1975: 102 ff). På bakgrunn av en detaljert 
kartering av gravfunn og oldsaksmateriale viser han at den nevnte teori ikke er riktig 
for Skånes vedkommende. Begge kulturene har samme utbredelse og begge er 
knyttet til den beste åkerjorden. Også for Jyllands vedkommende viser en sammen
lignende studie av bosetningsmønsteret for de to kulturene at de ikke er så forskjel
lige som man tidligere antok. Therkel Mathiassen mente på slutten av 40-årene å 
kunne dokumentere at stridsøkskulturens mennesker unngikk den fruktbare jorden 
hvor traktbegerkulturens mennesker bodde, og at de slo seg ned på den dårlige 
hedesanden (Mathiassen 1948). Korologiske analyser gjør det mulig for Malmer å 
konkludere med« ... att stridsyxekulturens manniskor faktiskt bodde på och bru
kade den fruktbara jorden» (Malmer 1975:113), altså i de samme områder som 
traktbegerkulturen holdt til. Med påvisningen av felles utbredelse for de to kulturer 
ble det sett på som et viktig kriterium mot innvandring. 

Minst overbevisende er Malmer i sin argumentasjon mot Miillers tredje premiss; at 
stridsøkskulturens grav- og gjenstandsmateriale er forskjellig fra traktbegerkultu
rens (op.cit: 105 f). Han gjennomgår gravformene og de forskjellige gjenstandsty-
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pene og mener at det til tross for ulikheter, også er en god del likheter. Imidlertid er 
det efter min mening den markerte forskjellen som springer en i øynene. Stridsøks
kulturen har enmannsgraver under flatmark og små hauger. Traktbegerkulturen har 
dysser og jettestuer med mange døde. I de førstnevnte gravene er gravgodset alltid 
plassert efter faste og strenge regler. I traktbegerkulturens graver er både gravgod
set og dets plassering mer vilkårlig. Stridsøkskulturens keramikk viser ikke spor av 
noen kontinuitet fra den forutgående perioden verken i form, råmateriale, teknologi 
eller brenning (Engberg 1986:241, Hulthen 1988:132). Derimot påpeker Birgitta 
Hulthen at det er langt større håndverksmessig tilhørlighet mellom grop keramikken 
og A/B-karene (Hulthen 1986:142). En rekke av stridsøkskulturens smykkeformer 
har ingen lignende typer i traktbeger. Når det gjelder den oldsak som har gitt 
kulturen dens navn, stridsøksen, skiller den seg klart ut fra tilsvarende type i 
traktbegertradisjonen. Arbeidsøksene av flint og sten er også ulikt formet (Malmer 
1988:94). 

Men det finnes også fellestrekk mellom de to kulturene. Stridsøksfolket har 
videreført skikken med å gravlegge sine døde i storstensgraver. Dette representerer 
ikke unntakene slik man kan få inntrykk av gjennom tidligere litteratur. Tvertimot er 
den vanligste begravelsesform i MN B henleggelse av den døde i megalittgraver. 
«Det er reglen, ikke undtagelsen at man ved udgravning af megalitgrave fin der spor 
efter gravlæggelser i denne perioden» (Ebbesen 1986:39). I Danmark er enkeltgra
vene i sin typiske utforming i hovedsak en lokal gravskikk fra Midt- og Vest-Jylland. 
I Syd-Sverige er imidlertid stridsøkskulturens klassiske enkeltmannsbegravelser 
vanlig, og det er eneste kjente gravform i Norge. 

Depotfunnene, som jeg ikke før har omtalt, fortsetter også inn i MN B. Imidlertid 
er det viktig å påpeke at denne funnklassen sett under ett bare representerer en svak 
avglans av de deponeringer vi kjenner fra MN A (Rech 1979:31, 62). Med hensyn til 
utbredelsen ligger nesten alle funnene utenfor stridsøkskulturens gamle, klassiske 
område. 

Også blant oldsakene er det enkelte fellestrekk. I begge kulturene opererer man 
med en høy frekvens av ravsmykker. Likeens har man felles former for kobbersmyk
ker, selv om det skal legges til at disse er yderst få (Malmer 1975:58 f). Det fremheves 
også at stridsøkskulturens tykknakkede økser, skiveskrapere, flekker, flekkepiler 
og tverrpiler har så stor likhet med de øvrige neo li tiske kulturene at det er vanskelig 
å skille dem fra hverandre (op.cit.:105 f). Videre synes det ikke, som tidligere 
hevdet, at stridsøkskulturens flintteknikk var dårligere enn traktbegerkulturens. Og 
til sist skal igjen nevnes den håndverksmessige tilhørighet i keramikkproduksjonen 
som er mellom stridsøkskulturen og grop keramikk. For å ta et eksempel fra vårt eget 
land har A-karet fra Kasingraven i Telemark (fig. 5) store likheter med gropkera
mikken både med hensyn til sammensetning og brenning (Hulthen 1986:142). For
øvrig skiller de to kulturers lervarer seg fra hverandre både med hensyn til form og 
dekor. 
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/ a 
Fig. 5. A-karetfra Kasin-graven, Heddal i Telemark. Tegning: Tone Strenger. 

Jeg vil trekke frem et siste aspekt; boplassene. Stridsøkskulturens boplasser er 
både fåtallige og funnfattige selv om det nu i de senere år har lykkes å erkjenne en 
rekke av MN B's boplasser både i Danmark og Sverige (Hvass 1986:325 ff, Persson 
1986:266 ff, Skaarup 1986:336 ff). De gropkeramiske boplassene er både mange og 
funnrike. Dette forklarer Malmer med at stridsøkskulturens bosteder ligger på den 
beste åker jorden som har vært dyrket gjennom årtusener. Dermed ødelegges lett 
bosetningsspor. De grop keramiske boplassene er så godt kjent fordi de ligger på 
steder som aldri har vært oppdyrket, og hvor følgelig bevaringsforholdene er gode 
(Malmer 1988:94). Mens man kjenner en rekke husformer fra TN og ikke minst fra 
MN A, kjenner vi fra stridsøkskulturen bare noen yderst få hustomter (Skaarup 
1986:340 f). 

Ser vi samlet på det jeg har trukket frem, er det som tidligere nevnt mer forskjel
lene enn likhetene som preger de to angjeldende kulturene stridsøks og trakt beger, 
selv om Malmer betoner det siste. Derimot er det, uten at jeg har gått noe inn på 
dette, langt større likheter mellom traktbegerkultur og gropkeramisk kultur, og at 
nettopp disse to tradisjonene har stått hverandre kulturelt meget nær, om da ikke 
den siste utgjør en ervervsspesialisert variant av traktbegerkulturen (Nielsen 
1979:23 ff, Carlie 1986:156). 

På grunnlag av de argumenter som her er trukket frem mot Mullers gamle teori om 
stridsøkskulturens oppkomst, mener Malmer at denne kulturen ikke er oppstått 
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gjennom innvandring. Derimot postulerer han sin teori om at stridsøkskulturen i 
hovedsak har vokst frem av MN A's traktbegerkultur. De forandringer som tross alt 
markerer forskjellen mellom de to kulturene betraktes som et resultat av en dyptgå
ende forandring av bondesamfunnets økonomiske, sosiale og religiøse struktur. Eller 
for å bruke Malmers egne ord slik han senest har satt dem på trykk: «Den mest 
sannolika forklaringen till stridsyxekulturens upptradande ar att den innebar en 
6vergång till et nytt socioekonomiskt system och en ny eller i noget avseende 
forandrad religion» (Malmer 1988:94). Den faktor som var incitamentet for denne 
prosessen mener han er det nye metallet; kobberet. 

Hvis vi nu skal vurdere den skandinaviske stridsøkskulturens oppkomst vil jeg ta 
utgangspunkt i noen problemrettede spørsmål: Hva vet vi? Hva er «sikkert»? Hva er 
usikkert? Hvordan forandret kulturbildet seg på overgangen mellom MN A og MN 
B? 

Det som ligger usvikelig fast er at det skjer en mer eller mindre dramatisk endring i 
de arkeologiske data omkring midt i mellomneolitikum. Uten å gå nærmere inn på 
generell kulturendringsproblematikk (Murdock 1960:247 ff), må den nevnte diskre
pansen i det mellomneolitiske materialet ha oppstått enten direkte, ved innvandr
ing, eller indirekte, ved diffusjon (lån). Man bør også kunne enes om at uansett 
hvilken av disse to årsakene som er riktig må opphavet og utgangspunktet ligge hos 
de kontinentale beger- og stridsøkskulturer. Også hos disse kulturene ble det prakti
sert enkeltmannsbegravelser. Samtidig er stridsøksen mannens sikre gravgave. Det 
er utenkelig å forestille seg oppkomsten av Skandinavias stridsøkskultur uten at 
opphavet i en eller annen form må søkes i de mellomneolitiske og samtidige beger
kulturene på kontinentet. Dertil er fellestrekkene for mange. 

La oss se på en faktor som religionsskifte som årsak til kulturforandringen på 
overgangen mellom MN A og MN B. Både i gravskikk og deponeringspraksis er det 
kontinuitet til traktbegerkulturen. Selv om det også oppstår regionale brudd i 
gravskikken er det tross alt en klar fortsettelse av traktbegerkulturens døde behandl
ing som dominerer funn bildet. Til og med en så spesiell offer handling som plassering 
av ler kar ved megalittgravene fortsetter. Likeledes er depotfunnene langt færre i 
stridsøkskulturen enn i foregående tradisjon, men det som er viktig er at depone
ringsskikken fortsetter. I tillegg er det også generelt sett de samme oldsakstyper som 
deponeres, samtidig som valg av deponeringssteder er de samme. Ut fra det vi 
tidligere har fremført vedrørende begrepet religionsskifte så må det være mulig å slå 
fast at dette ikke kan være årsaken til oppkomsten av stridsøkskulturen. Det kan kun 
spores mindre religionsendringer. Den eksponering Malmer legger nettopp på skif
tet i det sakrale liv som en årsak til endring i samfunnssystemet, er svært lite 
sannsynlig. Dertil er de kultiske endringer for små. 

Når Malmer ser bort fra innvandring henger det blant annet sammen med hans 
strenge kriterier for å efterspore denne. Særlig gjelder det området hvorfra emigra
sjonen skal ha foregått. Eksakt analogi, som han krever, mellom emigrasjonsom-
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råde og immigrasjonsområde vil man aldri kunne få. Den idealsituasjonen eksisterer 
ikke arkeologisk. 

Det er flere momenter i den rådende hypotesenorm mot innvandring som synes 
fundert på et sviktende grunnlag. For det første gjelder det kronologien. I den grad 
stridsøkskulturen følger direkte efter traktbegerkultur eller det foreligger en 
begrenset overlapping mellom de to kulturer, kan det i seg selv verken bekrefte eller 
avkrefte en eventuell innvandring. Begivenheter som har foregått hurtig, si i løpet av 
30-50 år eller en mannsalder, vil ikke komme frem i et kronologisk skjema. Vi har 
ikke muligheter til så finmaskede kronologiske enheter som gjør det mulig å anslå 
karakteren av hendelsesforløp med så korte intervaller. Dessuten vil et hypotetisk 
innvandrende folk være realistisk både med hensyn til en kort samtidighet med -
eller som direkte efterfølgere av traktbegerkulturens folk. 

Heller ikke hypotesen om at de to kulturene har felles utbredelse er egnet til å 
bevise eller motbevise en innvandring eller intern evolusjon og omveltning. For det 
første er ikke denne påstanden riktig for hele stridsøkskulturens utbredelsesområde. 
Og for de områder der postulatet er riktig så taler ikke dette mot noen innvandring. 
Snarere tvert imot så er det naturlig at en innvandrende jordbruksbefolkning med 
hovedvekt på husdyrhold, et erverv som preget stridsøkskulturen i kombinasjon 
med jakt og fiske (Nielsen 1986:213 ff), slo seg ned i de områder som gav optimalt 
utbytte for deres spesifikke ervervsform. Et innvandrende folk som samtidig er 
erobrere trenger inn i de områder de finner for godt, uavhengig om disse områder er 
bebodd eller ikke. Verdenshistorien er full av eksempler på nettopp det. Men en 
tiltrekning av de best egnede områdene er selvfølgelig vel så aktuell for en fredelig 
innvandret folkegruppe i den grad de hadde et kulturelt overtak. 

Det første metallet, kobberet, er det Malmer anfører som den økonomiske årsak 
til den sosiale-, kulturelle- og religiøse endringen i traktbegersamfunnet. Eller som 
han sier: « ... att manniskorna gen om en social rorelse blev medvetna om metall ens 
betydelse» (Malmer 1988:94). Han mener også at metallet utviklet eiendomsrett, 
makt og følgelig også status for individet fremfor, som hos traktbegerkulturen, at 
eiendomsretten lå hos stammen. Til dette punktet må det være berettiget å spørre; 
hvor er så dette metallet som fungerte som incitament for den sosio-kulturelle end
ringen? Så vidt jeg har klart å bringe på det rene finnes det nesten bare i hypotesenes 
verden. Fra hele det skandinaviske stridsøksområdet kjennes tre små kobberspiraler 
og et lite, tynt kobberblekk (Rech 1979:64). To av disse funnene er fra Skåne, det 
siste fra Linkoping (fig. 6). Et område som Nord-Tyskland og Danmark har ikke 
levnet ett eneste kobberfunn fra stridsøksfasen. 

Ser vi på den korologiske spredningen av kobber kilder og metallfunn på kontinen
tet i mellomneolitikum ligger disse temmelig fjernt fra Skandinavia (Piggott 1973:85, 
Whitehouse 1975:156 ff). Det nye metallet har enn u ikke vunnet innpass så langt 
nord, selv om vi kjenner til enkelte kobbersaker i Syd-Skandinavia allerede i TN. 
Hvis metallet var årsaken til de kulturelle endringer samtidig som de fungerte som en 

85 



( 
Fig. 6. To små kobberspiraler og fragment av et øreanheng av kobber fra henholdsvis 
Linkoping og Bedinge, Sverige. 
Kilde: Malmer 1962, 1975. 

viktig økonomisk måler for enkeltindividet, burde vi ha funnet kobbersakene i langt 
flere av tidens graver. Ikke minst gjelder det for de eldste stridsøksgravene som 
markerer skillet til traktbegerkulturen. Tvert imot er de tre små kobbersmykkene 
funnet i graver med klokkebegerpåvirket G- og H-keramikk. Vi må konkludere med 
at kobberet ikke kan ha fungert som katalysator for oppkomsten av de skandinaviske 
stridsøkskulturer. 

Den dynamiske kraften bakom det mønster vi kan spore på overgangen mellom 
MN A og MN B er neppe et enten eller, men et både og; både innvandring og en 
indre sosial samfunnsendring. Med tanke på de skilnader i de arkeologiske data som 
tross alt markerer overgangen fra eldre- til yngre mellomneolitikum er det, som 
tidligere fremhevet, vanskelig å finne noe klarere eksempel på en antatt innvandring 
i skandinavisk forhistorie. Ikke minst understøttes en innvandring av den hurtige 
spredningen av stridsøkstype A (fig. 7) over hele Norden samt de land på kontinen-

-· 
A 

Fig. 7. Stridsøks av type A (Gillhog, Sverige). Kilde: Malmer 1975. 
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tet hvor stridsøkskulturen slo rot. En felles-samtidig innovasjon over så store områ
der det her er tale om synes utenkelig. Men samtidig synes enkelte klare kontinuitets
trekk i materialet å vise til sosio-økonomiske og sakrale endringer i det gamle 
neolitiske samfunnet. Men disse endringene kan ikke være basert på en jevn evolu
sjon. Dertil skjer de for hurtig og markant. Det må ha dreiet seg om det vi kan kalle 
en indre evolusjonistisk sosial- og religiøs «revolusjon». 

Men det bildet vi kan danne oss av Skandinavias forhistorie på denne tiden er 
uhyre komplisert. Langt mer innfløkt enn det var for bare noen få år siden. 
Regional-topografiske forskjeller må ha resultert i et forskjellig innovasjonsforløp 
(Adamsen & Ebbesen 1986, Indrelid 1986:351 ff). Et aspekt som vi nærmest ikke har 
berørt er problemene omkring den gropkeramiske kulturen. En «kultur» som også 
må settes i relasjon til stridsøkskulturens oppkomst. 

Helt nyere forskningsresultater fra Skåne kan efter min mening gi en rimelig 
modell for endringsforløpet i mellomneolitikum: MN V betegner en ackulturasjon 
av traktbegerkultur og gropkeramisk kultur. Perioden representerer ikke, som man 
tidligere regnet med, en avmattet og tynt belagt avslutningsfase for trakt beger, men 
derimot en intensiv periode med et omfattende funnmateriale som viser til en 
forandring av såvel bosetningsmønster som næringsstrategi (Larsson 1986:146 ff). 
Overgangen mellom MN V og tidlig MN B representerer en oppdeling mellom ulike 
samfunn i den gamle neo li tiske kulturen som kombineres med en ackulturasjon med 
grop keramisk kultur og sterke ytre påvirkninger fra stridsøkskultur. Man kan 
omkring 2800 f.Kr. se hvordan tradisjonen fra gropkeramisk kultur opptas i traktbe
gerkulturen. Dette medfører at man efter kort tid ikke kan skille mellom gropkera
misk kultur og traktbegerkultur. Det har foregått en klar ackulturasjon. Efter en 
funnplass i vestre Skåne kan dette blandingssamfunnet kalles for SHiviegruppen 
(Larsson 1988:31 ff). Samtidig med at denne gruppen etableres opptrer den eldste 
stridsøkskulturen. Mens SHiviegruppens boplasser finnes i den gamle bondebygdas 
kysttrakter er den eldste stridsøkskulturen, belagt gjennom graver, å finne i inn
landet. Med de klare forskjeller stridsøkskulturens arkeologiske data viser i forhold 
til eldre og samtidige kulturer, er det naturlig å hevde at de nye kultursporene er 
avsatt av små innvandrende grupper med helt klar kontinental-europeisk opprinn
else. Det nye i religion og materielle ytringer de nye folkene førte med seg opptas 
efterhvert i de tradisjonelle og opprinnelige samfunnene, som i løpet av et par 
hundre år innlemmes i stridsøkskulturen (kfr. Larsson 1989). De aller nyeste C-14-
dateringene viser at denne amalgameringsprosessen trolig er avsluttet omkring 2600 
f.Kr. (Tauber 1986:204). 
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Summa ry 

The Scandinavian Battle-Axe Cultures- the result ofimmigration, change of religion, 
or other causes? 

The article starts with a brief discussion of the philosophy of research relevant to the 
concepts belief, evidence, truth and interpretation. Among the archaeological theo
ries which really put these terms to the test we have those concerned with the origin 
of the Scandinavian Battle-axe cultures. The author defines and elucidates some of 
the more important notions connected with the problems of the origin of the Battle
axe tradition. It is, for instance, difficult to trace an immigration solely on the basis of 
archaelogical material; further- it is a moot point whether archaeological data alone 
can provide us with a basis for tracing a change of religion. 

The theory of the origin of the Battle-axe culture as the result of immigration, of 
the arrival of new groups of people, was first launched by Sophus Muller. His 
theories remained unchallenged for half a century, until the publication of Mats 
Malmer's pioneer work in 1962. In this work Malmer challenged the theory of 
immigration, considering that he was in a position to prove that the Battle-axe 
culture was a further development of the Funnel Beaker culture, as the result of 
profound changes in the economic, social and religious structure of the established 
farming society. 

In the present article, Malmer's theory-which has become somewhat dogmatic in 
the course of the years- is subjected to a detailed scrutiny focused on the premises on 
which it is based. The author considers that it is possible to show that no change of 
religion is involved here, and such a change is essential in Malmer's series of 
premises. The traceable cult changes are too slight to signify such a change. More
over, Malmer maintained that metal was the most important incitement for the 
sociocultural changes, and this metal is completely lacking in the material. Copper, 
so important to Malmer' s the o ry, in fact exists only in the world of hypothesis. If this 
metal was the principal reason for the cultural changes in society, as well as be ing an 
important economic indicator, then we must needs have found some. Apart from 
three small copper ornaments, this is not the case. 

The author concludes by stating that one can hardly find a better example of a 
presumed immigration during Scandinavian prehistory. He adds, however, that such 
an immigration also led to social changes within the existing farming society. Dates 
which have recently become available enable us to state that this process of amalga
mation must have been completed around the year 2600 B .C. 
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Jan Henning Larsen 

To jernvinneanlegg fra middelalderen ved 
Dokkfløyvatn 

Innledning 

En tallrik fornminnetype i utmarksområder og lavere fjellstrøk i Øst-Norge er rester 
etter anlegg fra jernalder og middelalder for fremstilling av jern. På tross av at det 
lenge har vært interesse for slike anlegg, er det foretatt få systematiske studier, og 
vår viten om både teknologi og anleggstyper er begrenset til få områder. 

Grunnleggende for forståelsen av fornminnene er de undersøkelsene T. Dannevig 
Hauge har foretatt (Hauge 1946). De grundige studiene Irmelin Martens har utført 
om jernvinna på Møsstrond i Telemark må særlig fremheves (Martens 1972, 1988). 
På Hovden, øverst i Setesdal, Aust-Agder er det foretatt en rekke utgravninger. 
Bearbeidelse av materialet om kullfremstilling i groper foreligger, mens selve jern
vinneanleggene ennå er ufullstendig publisert (Nakkerud og Wigestrand 1982, 
Bloch-Nakkerud 1987a). Det foreligger opplysninger om mange anlegg i Ustedal 
øverst i Hallingdal (Undås 1961). Forskning pågår om jernvinna i Hallingdal, men 
her er få data ennå kjent (Bloch-Nakkerud 1987b). 

Også fra andre deler av landet foreligger nyere undersøkelser av jernvinneanlegg, 
for det meste fra eldre jernalder (Espelund 1987, Johansen 1973, Nakkerud og 
Schaller 1979, Stenvik 1987). Disse vil ikke bli behandlet her. 

I forbindelse med utbyggingen av Dokkavassdraget i Oppland har Universitetets 
Oldsaksamling i 1986--1988 foretatt store utgravninger av fornminner. I det følgende 
skal presenteres to jernvinneanlegg fra middelalderen. De enkelte delelementene 
vil bli presentert, organiseringen av anleggene drøftet, og materialet vil bli sett i 
sammenheng med de foreliggende forskningsresultatene fra blant annet Møsstrond 
og Hovden. 

I forrige bind av Viking er det presentert rekonstruksjon og forsøk med fremstill
ing av jern i sjaktovn ved Dokkfløy (Jakobsen, Larsen og Narmo 1988). Rekon
struksjonen bygger bl.a. på de undersøkelsene som skal presenteres her. 

Undersøkelsesområdet, fornminnene og utgravningene 

Undersøkelsesområdet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland (fig. 1). Her finnes det 
lille Dokkfløyvatnet på grensen mellom Nordre Land og Gausdal kommuner. Før 
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Fig. l. Undersøkelsesområdet med jernvinneanleggene DR 59 og DR 69. 
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regulering lå vannspeilet 696 m.o.h. Ved bygging av en 85 m høy dam 4 km syd for 
vannet vil vannspeilet bli hevet 39m (se fig. 2). 

Dokkadalen kan karakteriseres som en lavereliggende fjelldal. Østsiden er slak 
med store myrpartier opp mot setergrender 100--150 m over vannet. Analyser viser 
at myrene er rike på god malm. Vestsiden er brattere og mer berglendt. Nyere tids 
setrer er hovedsakelig knyttet til østsiden, og det er her vi finner de fleste fornmin
nene. Før utbyggingen var området lite berørt, og fornminnene var godt bevart. 

Skogen er dominert av gran med noe innslag av bjerk. Spredte furuer finnes. 
Pollenanalytiske undersøkelser viser at granen gjorde sitt inntog omkring Kr.f., men 
at den er blitt dominerende først i etterreformatorisk tid (Høeg 1989 in prep.). 
Vedartsanalyser utført av Leif M. Paulssen tyder på at man i jernalder og middelal
der bare unntaksvis har gjort bruk av granen. 

I området på 9 km2 som blir demmet ned, er det kartlagt steinalderlokaliteter, 
helleristning med elgfigurer, bergkrystall brudd, fangstsystemer med sperre gjerder, 
bogesteller og groper for fangst av elg, hustufter fra jernalder og middelalder, 33 
jernvinneanlegg og 39 enkeltliggende kullgroper. Med kullgrop forstås her grop for 
fremstilling av trekull (Bloch-Nakkerud 1987a:20). 

Undersøkelsene har vist at det er to hovedfaser i jernfremstillingen. Den første 
omfatter yngre romertid og folkevandringstid, mens den andre er fra høymiddelal-

Fig. 2. Utsikt fra setergrenda Blæstern mot NNV. Området som er ryddet for skog ned 
mot vannet, demmes ned ved Dokka-utbyggingen. 
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Fig. 3. Jernvinneanlegget DR 69 [Ør utgravning. Kul/grop B foran til høyre. Dokk
fløyvatn i bakgrunnen. 

der og tidlig del av senmiddelalder. Yngre jernalder og tidlig middelalder er til nå 
dårligere dekket i dateringsresultatene. Anleggene fra middelalderen har bestemte 
planløsninger som skal diskuteres her. 

Jernvinneanlegg DR 69 
Beskrivelse og problemstilling 

Anlegget lå i slakt vesthellende terreng ca 250m øst for nordenden av Dokkfløyvatn 
og ca 715 m.o.h. Her var det registrert tre kullgroper og et par mindre slagghauger. 
Rundt anlegget fantes fine flater i syd og øst (fig. 3). Avgjørende for utvelgelsen av 
dette anlegget var at man her trolig kunne komme på sporet etter en rekke elementer 
og aktiviteter knyttet til jernfremstillingen. 

DR 69 var det første jernvinneanlegget som ble undersøkt ved Dokkfløyvatn. For 
det første var det viktig å identifisere ovnene og avklare hvilken teknologi som ble 
anvendt ved jernfremstillingen. Man ønsket en total oversikt over hvilke elementer 
som fantes på et anlegg av denne typen. Det innbyrdes forholdet mellom dem var 
vesentlig for å bedømme eventuelle bruksfaser. En rekke spørsmål ble stilt under 
gravningene som forholdet til huskonstruksjoner, mengde jern produsert og bruk av 
kullgropene. 
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Det meste av undersøkelsen ble utført i 1986. I 1987 ble den siste ovnen avdekket 
og store arealer rundt anlegget ble avtorvet ved hjelp av gravemaskin. Til slutt, i 
1988, foretok vi mer inngående undersøkelse av kullgrop C hvor det var mye trekull 
igjen etter siste brenning. 

Ved Dokka-undersøkelsene er formidlingen til publikum tillagt stor vekt. Da DR 
69 lå nær vei, fungerte anlegget gjennom hele undersøkelsesperioden som et refe
ranseanlegg. 

Kullgropene 

Et typisk trekk ved middelalderanleggene i området er de store kullgropene som er 
lett synlige i terrenget, og følgelig er de lette å finne ved registreringer. De er store og 
nedgravde med tydelig voll rundt. På DR 69 lå de nærmest på rekke øverst i 
terrenget (fig. 4). 

Gropene hadde ytre tverrmål 6,2-7,8 m, mens indre diameter målt mellom 
toppunktene på vollen (Bloch-Nakkerud 1987a:20) var 4,9-5,5 m. Gropene var 
gravd 0,5-0,7 m ned i bakken i forhold til markoverflaten rundt. Massen lå kastet 
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Fig. 4. Plan over jernvinneanlegg DR 69. Oppmåling ved Katherine Elliott 
1986-1988. 
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opp i en noenlunde jevn, sirkulær voll, og total dybde var 0,7-0,8 m. I bunnen fantes 
det trekullag med utstrekning 3,5-4,9 m og tykkelse 0,1-0,4 m. Særlig godt bevart 
var trekullet i grop C. 

Gropene A og B ble gravd med gjennomgående profiler, mens det i grop C også 
ble foretatt flate gravning av den ene halvdelen. Gravningen viste at bunnen var rund 
og flat. Dette er tilfellet også med andre undersøkte groper ved Dokkfløy. I grop B 
og C kunne spores minst to bruksfaser, i grop A bare en. 

Det godt bevarte trekullaget i grop C hadde sammenheng med at gropen ikke var 
fullstendig tømt. Dels kan dette skyldes at veden var ufullstendig forkullet, dels med 
at virksomheten ble avsluttet før alt kullet var brukt opp. Det lot seg gjøre å få data 
om stablingen og dimensjonene på trevirket. Det har vært anvendt oppkappete 
stokker med diameter 5-10 cm og lengde 0,4-1 m. Stokkene har ligget parallelt i lag 
unntatt bunnlaget som hadde orientering i rett vinkel på de øvrige lagene. Trolig kan 
dette ha sammenheng med lufttilførsel og isolering mot undergrunnen. 

Vedartsanalyser foretatt av Leif M. Paulssen viser kull av både bjerk og furu med 
bjerk som dominerende treslag. I tilknytning til vollene på gropene A og C (jfr. fig. 
4) var det mindre groper med lengde henholdsvis 0,9 og 2,0 m, såkalte sidegroper. 
Slike groper er blant annet påvist på Hovden (Bloch-Nakkerud 1987a) og på Møs
strond (Martens 1988:87). Funksjonen er ukjent, men det er fremsatt forslag om 
luftkanal. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å påvise noen forbindelse meilom 
hovedgropene og sidegropene. 

Ovnene 

Det ble funnet tre ovner som stod nærmest på rekke parallelt med gropene A og B og 
ca 3m på nedsiden av vollen. Allerede etter rydding var det lett å lokalisere ovnene 
ut fra kantstilte skiferheller som stakk opp over torven. Ovnene l og 2 sto nærmest 
kant i kant, mens ovn 3 fantes 1,2 m syd for ovn 2. 

Ovnene var innbyrdes av samme type, og ovn l var best bevart. De to oppstikk
ende kanthellene var 0,6-0,7 m lange og stod parallelt med avstand 0,8-0,9 m. De 
var nedgravd ca 30 cm i bakkant. På ovn l var den nordvestlige støttet opp på 
yttersiden med et par mindre heller og en trekile. Ovnene hadde åpning i nedkant, 
fra sydvest, mens det på oversiden var en oppbygget platting av store skiferheller. 

Mellom sidehellene fremkom en sylindrisk sjakt av brent leire, ytre diameter 
inntil 0,5 m (fig. 5). Indre diameter var ca 0,35 m. Sjaktveggene var gjennomgående 
2-3 cm tykke, men kunne mot bunnen hvor de var sintret og forslagget, ha en 
tykkelse på inntil 10 cm. Sjaktene var bevart i en høyde av ca 50 cm, men har 
opprinnelig vært høyere. I bunnen lå det en 5 cm tykk kake med bunnslagg. Selve 
sjaktene har hvilt på undergrunnen uten videre fundamentering. 

I alle ovnene var det i forkant ved den ene sidehellen hull for slaggavtapping. 
Slaggutløpet førte ut i en slaggrenne med dybde inntil lO cm. Lengden var inntil 0,5 
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Fig. 5. Ovn 2 på jernvinneanlegg DR 69. Slaggrennen går ut til høyre ved kanthellen. 
Foto: Esten Øversjøen. 

m og bredden inntil 0,25 m. Ovn l hadde slaggrennen mot den vestlige sidehellen og i 
retning slagghaug l i nordvest, mens ovnene 2 og 3 hadde renner inn mot den 
motsatte kanthellen og i retning slagghaug 2 i sydøst. Luftinntak fra belg( er) ble ikke 
funnet. Dette har nok sammenheng med at sjaktene var dårlig bevart i forkant. 
Kraftig varmepåvirkning i bakkant indikerer imidlertid at luft har vært blåst inn 
forfra, muligens fra motsatt side av slaggrennen og i noe høyere nivå. 

Mellom ovnssjakten og sidehellene var det foret med skiferfliser og delvis rød
brent sand. Om det har vært en fjerde vegg foran ovnen og hvordan den eventuelt 
har vært konstruert, er uklart. Trolig har det under brenningen vært viktig å isolere 
for å unngå varmetap og skader på sjakten. Brent masse og skifer foran ovnen kan ha 
sammenheng med en slik vegg. 

Plattformen bak ovnene var ca 0,8 m X 1,2 m og bestod av flere horisontalt lagte 
skiferheller, inntil 0,5 m store. De var fundamentert på mindre rundstein som også 
dannet den bakre veggen i ovnene i form av en halvsirkelformet steinrekke. Hellene 
var dekket av søl av malm og trekull. Antagelig har man her hatt arbeidssted ved 
påfylling i ovnene. Rundt ovnene fantes en rekke hele heller og fragmenter og fliser 
av slike. De fantes i flere lag med kull, malm og jord i mellom. 

Når det gjelder bruk og funksjon av denne ovnstypen, vises det til den redegjørel
sen som er gitt i forbindelse med bygging og forsøk med en rekonstruert ovn i forrige 
bind av Viking (Jakobsen, Larsen og Narmo 1988). 
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Ildsted 

I bakkeskråningen 3m nedenfor ovnene fantes det en firsidig konstruksjon bestå
ende av skiferheller med innvendig mål 0,7 m (fig. 6). I utgangspunktet tolket vi 
dette som ytterligere en ovn, men utgravningen viste at oppbygningen var klart 
annerledes, blant annet ved at det manglet leirforing. Innholdet var også forskjellig 
med kullblandet jord, brente bein og små jern- og slaggstykker. Steinene var tydelig 
påvirket av varme. Vi har derfor tolket konstruksjonen som et ildsted. 

Rundt ildstedet fantes det diffuse voller som avgrenset et område på 4,5 m x 4,5 
m. Massene som vollene bestod av, virket sterile, og vollene ble derfor i utgangs
punktet tolket som naturlige. Under utgravningen fokuserte vi i liten grad på 
problemstillinger knyttet til hustuft her. Først etter utgravningen ble det klart at det 
sannsynligvis var en huskonstruksjon rundt ildstedet. 

I alt ble det funnet 6,5 g brente ben i ildstedet som er analysert ved Zoologisk 
Museum, Universitetet i Bergen. Av 50 fragmenter ble 6 bestemt til sau eller geit. 
Her skal også nevnes at det i kull- og jordlaget nedenfor ovn l fremkom 6 stykker 
u brente ben med samlet vekt 21 gram. De to største stykkene (18,5 gram) er bestemt 
til ku. 

Fig. 6. Ildsted på DR 69 mot sydøst. Foto: Esten Øversjøen. 
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Slagg og malm 

Det ble påvist to slagghauger, en på hver side av ovnsområdet. Haug l i nordvest var 
noe uregelmessig oval, lengde 4,5 m og bredde 2,5 m og høyde inntil 0,2 m. Haug 2 i 
øst og sydøst var større, 6,5 m X 4,5 m, og med samme høyde som haug l. 

Haugene ble gjennomgravd og viste seg å bestå hovedsakelig av renneslagg, men 
også deler av ovner (leirforing), kull, malm, jord og fliser av skiferheller. Haug l ble 
såldet og slaggen veiet til ca 800 kg. Innholdet i haug 2 ble dels veiet, dels beregnet til 
2 tonn. Det var således en vesentlig forskjell i slaggmengden, noe som nok har 
sammenheng med at haug l trolig bestod av slagg fra ovn l, mens det i haug 2 var 
avfall fra ovn 2 og 3. 

Mellom grop A og B, over vollen til grop A og under vollen til grop B, lå det et 
inntil8 cm tykt lag med røstet malm. Videre fantes det et tynt malmlag ved foten av 
grop C. På oversiden av ovn l lå det en konsentrasjon som var spesielt avgrenset. 
Det er usikkert om malmen er røstet på stedet da kullinnblanding kan ha sammen
heng med søl fra gropene. 

Det er samlet inn mange prøver av malm, slagg og ovnsforingsmateriale fra 
anleggene ved Dokkfløy. Materialet analyseres av Sigmund Jakobsen, og han vil 
senere publisere resultatene i sin helhet. 

Dateringer og funn 

Det foreligger to radiologiske dateringer av trekull fra anlegget. Den ene er fra den 
søndre kullgropen (grop C) hvor forholdsvis mye av kullaget var bevart. Prøven ga 
alderen 740±50 BP, kalibrert alder (Stuiver & Pearson) 1250-1280 e.Kr. (T-7501). 
Den andre er fra bunnen av ovn l og er datert til 640±80 BP, kalibrert alder 
1280-1400 e.Kr. (T-7690). Forskjellen er liten, og dateringene tangerer hverandre 
på 1280 e.Kr. 

Det foreligger dateringer fra fem andre anlegg med tilsvarende planløsning. Disse 
dateringene ligger også innen tidsrommet 1250-1400 e.Kr. Datering av anleggstypen 
innen middelalderen synes følgelig å være sikker nok. 

Undersøkelser viser at det gjerne er få gjenstandsfunn på jernvinneanlegg (Mar
tens 1988:107). På DR 69 fremkom en defekt, bøyd jerngjenstand, samt et par 
mindre stykker av skiferbryner, begge med lengde ca 4,5 cm. Gjenstanden av jern 
har trolig vært en treforbinder. Den er spinkel med lengde 7,8 cm. I endene er den 
bøyd; i den ene enden er den avbrukket, mens den andre er tilspisset. Bredden på 
jernet er 0,9 cm. 
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DR 69. Samlet vurdering 

Det fremgår at DR 69 var et velbevart anlegg hvor en rekke strukturer kunne 
studeres. Her fantes råmaterialer, produksjonselementer og avfallsrester. Viktig for 
bedømmelsen av organiseringen er den helhetlige planløsningen med kullgropene 
øverst i terrenget, så rekken med ovner med arbeidsområdet og slagghaugene på 
sidene for til slutt ildstedet nederst i området. Anlegget virker i sin helhet svært 
rasjonelt og planmessig anlagt. 

Skiferlagene foran ovnene representerer et tolkningsproblem. For en del større 
heller er det rimelig at de har inngått i en hellelegning av arbeidsområdet. Imidlertid 
fantes det store lag av oppsprukkete heller og fliser. En del av disse kan være avfall 
ved reparasjon og ombygging av ovnene, slik som en del mindre skiferstykker i 
slagghaugene. Vanskeligere er det å forstå skifer som lå over slaggrennene og inne i 
ovnss jaktene. 

Ved de forsøkene vi har gjort med drift av en rekonstruert sjaktovn, fremstod det 
klart at det må ha vært nødvendig å beskytte anlegget mot nedbør, ikke i første rekke 
av hensyn til de som drev jernutvinningen, men det store arbeid som blant annet var 
nedlagt i bygging og forberedelser (Jakobsen, Larsen og Narmo 1988:104). 

Området med fragmenter av skiferheller syntes å være klart avgrenset mot kull
gropene A og Bi overkant og mot ildstedet i nedkant. På sidene utgjør slagghaugene 
begrensninger. Ved undersøkelsen kunne det bare påvises en nedskjæring som kan 
ha vært stolpehull og således rester av et skydd. Ser man på andre undersøkelser, 
blant annet ved Møsstrond i Telemark (Martens 1988:80) og på Hovden i Setesdal 
(Nakkerud og Wigestrand 1982:25-26, Bloch-Nakkerud 1987a), viser det seg at 
utvinningen for det meste må ha foregått under tak. 

Således taler en rekke faktorer for en beskyttelse av selve arbeidsområdet. Det er i 
tilfelle neppe tale om en solid huskonstruksjon. Gjennomluftningen må ha vært god 
på grunn av røyken fra ovnene slik at det helst kan dreie seg om enkle takkonstruk
sjoner med eventuelle lettvegger. Om en del av skiferen i arbeidsområdet på DR 69 
kan være fra et sammenrast tak ga dessverre ikke gravningene noe klart svar på. 

Spørsmålet er hvilken funksjon ildstedet har hatt. De brente bena kan tyde på 
matlagning. De små jern- og slaggbitene var annerledes enn det avfallet som ble 
funnet i tilknytning til ovnene. For en klarere forståelse er det viktig å vurdere 
materialet fra flere anlegg av denne typen. Det er mulig at ildstedet kan ha fungert 
som esse ved smiarbeid, for eksempel ved vedlikehold av utstyr. Det forhold at man 
ikke har påvist sikre amboltsteiner slik som blant annet er kjent fra Møsstrond 
(Martens 1988) og fra jernvinneanlegg i Sverige (Magnusson 1986) taler mot at det er 
foretatt bearbeidelse av luppen her. Det er imidlertid mulig at man kan ha hatt en 
flyttbar ambolt. 

Det kunne ved utgravningene påvises en stratigrafi som tilsa en utbygging av 
anlegget fra nordvest mot sydøst med ovn 3 og kullgrop C som de yngste elementene. 
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Flere konstruksjoner hadde flere bruksfaser. Imidlertid var det intet som tydet på at 
det var gått lang tid mellom bruken. Både ovner og kullgroper var innbyrdes like. 
Mellom ovnene og kullgropene var det tykke lag med trekull, trolig søl under uttak 
og transport. Massen var homogen uten lagdeling. Dette styrker hypotesen om at 
anlegget har vært brukt intensivt under en kort periode. Ved jernfremstilling vil 
avfallsrestene fort hope seg opp, og den tidsforskjellen som er påvist ved undersø
kelsene kan være svært liten. Man kan for eksempel ha begynt trekullbrenning i en 
grop under graving av den neste. 

Det viktigste forholdet her er imidlertid at mange anlegg ved Dokkfløy viser så 
stor innbyrdes likhet at det må ha vært en planmessig anleggelse av hvert enkelt. Om 
det her er to eller tre kullgroper og to, tre eller fire ovner, blir forholdet det samme. 
Anleggene vitner om en fast plan som i helhet virker svært rasjonell. 

Når råmaterialene har vært på plass, har man kunnet drive en effektiv produksjon. 
Det har vært mulig å utføre en rekke arbeidsoppgaver på en gang innen et avgrenset 
område. Samtidig har man kunnet røste malm, grave kullgroper, brenne kull, bygge 
ovner samt endelig utføre det viktigste, nemlig selve myrmalmsmeltingen. 

Ved produksjonsberegninger har man gjerne lagt til grunn et forhold mellom jern 
og slagg på mellom 1:3 og 1:2 (Magnusson 1986:272). På Møsstrond ser det ut til å ha 
blitt 0,35 kg jern pr kg slagg (Martens 1988: 102). Legger vi dette tallet til grunn, kan 
det på DR 69 være produsert ca l tonn jern. Ved forsøkene med den rekonstruerte 
ovnen kom vi frem til at to personer kunne drive ovnen, men tre ville være det beste. 
Ut fra en samlet vurdering av forholdene ved organiseringen av anlegget mener jeg 
at 4-6 personer ville kunne drive en svært effektiv produksjon med flere ovner i 
samtidig bruk, kullbrenning og røsting. Forutsetningen var at alt var lagt til rette på 
forhånd. 

Jernvinneanlegg DR 59 
Beskrivelse og problemstillinger 

Dette anlegget fantes nordøst for Dokkfløyvatn, 200-250 m nordøst for Dokka elv 
og ca 715 m.o.h. Det lå på en forholdsvis flat terrasse i en nærmest nord-syd-gående 
morenerygg. 

Anlegget var markert med tre store kullgroper av samme type som på DR 69. På 
terrassen fantes det en rektangulær forsenkning hvor det var funnet slagg, og det var 
en liten forhøyning med markert trekullag. Organiseringen av anlegget var annerle
des enn den vi har sett på DR 69, blant annet lå kullgropene på de nedre delene av 
flaten (fig. 7). Undersøkelsen av DR 59 startet i 1986, fortsatte i 1987, og det meste 
av gravningen ble utført i 1988. 

Ved de første undersøkelsene var det målet å undersøke om det var den samme 
teknologien som på DR 69 og å teste data derfra. Senere var det et hovedmål å få en 
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Fig. 7. Plan over jernvinneanlegg DR 59. Oppmåling ved Tone Eriksen 1986 og Peter 
Mattsson-Hoglund 1988. 
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helhetlig forståelse av anlegget sett i forhold til den organiseringen som var avdekket 
på DR 69. Videre ønsket vi å undersøke slagghauger for produksjonsberegning. 

Ovn og slagghaug i nordvest. Kullgropene 

Feltet inn mot skråningen i nordvest ble først undersøkt. Her la vi sjakter gjennom 
slagghaugen, veide deler av den og undersøkte tilhørende ovnsanlegg. 

Slagghaugen var nærmest sirkulær med tverrmål3,6 m og høyde 0,2 m. Sammen
setningen var identisk med haugene på DR 69, og ut fra undersøkelsene ser det ut til 
å ha vært i underkant av l ,5 tonn slagg. Ca 2,5 m sydsydvest for haugen ble det funnet 
ovnsanlegg. Utformingen var identisk med de som er beskrevet på DR 69 med 
ramme av store skiferheller, sjakt av brent leire og renne for slaggavtapping (fig. 8). 
Ovnens indre diameter var 0,35 m. 

Gravningen viste at det har stått to ovner på stedet, den ene delvis over den andre. 
Undersøkelsen av DR 69 hadde vist at ovner var ombygget i løpet av brukstiden til 
anlegget. Det var på DR 59 bare mulig å finne en slagghaug knyttet til de to ovnene, 
og den viste ikke spor av lagdeling. Ombyggingen viser at denne typen av små 
sjaktovner har hatt en begrenset brukstid. 

Rundt dette ovnsområdet fantes det også skiferheller. Selv om man senere i 
undersøkelsen har vært klar over de tolkningsmessige problemene av skiferen, er 

Fig. 8. DR 59. Ovn i nordvestdelen under utgravning. 
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dette problemet ikke vektlagt her. Årsaken er at det fantes flere store stubber. 
Kullgropene hadde samme form og utseende som på DR 69, men de var større 

med ytre tverrmål 8,3-9,9 m og indre diameter 5,3-6,5 m. Grop A hadde tre 
bruksfaser, grop B en og grop C hadde to. Gropene A og C hadde side groper. 

Vedartsanalyser er utført av Leif M. Paulssen og viste at det også her fantes kull av 
bjerk og furu i groper og kullager. Andelen bjerk varierte mellom 73 og 100 %. 

Blestertuft 

I det sentrale området på lokaliteten ble det observert en svakt oval nedskjæring 
med størrelse 4 m x 3,5 m, dybde 0,3 m og med slagghaug i den ene enden (fig. 9). 
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Fig. 9. Plan over blestertuften på DR 5Y. Uppmaling ved Peter Mattsson-Hoglund 
1988. 
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Fig. 10. Blestertuften på DR 59 under utgravning mot Øst. 

Slagghaugen var 4,2 mi tverrmål og slaggvekten tilsvarende den andre, ca 1,5 tonn. 
Observasjonene tydet på at vi her hadde et nedgravd ovnsområde, rimeligvis en 
såkalt blestertuft. De problemstillinger som ble vektlagt, var i første rekke selve 
huskonstruksjonen, påvisning av ovnene, deres forhold til øvrige ovner på lokalite
ten og om ovnsanlegg og andre funn kunne gi grunnlag for slutninger om organise
ringen av virksomheten. 

Konstruksjonen ble gravd i plan med profiler i rett vinkel gjennom sentrum (fig. 
10). Innvendig størrelse viste seg å være 3,2 m nord-syd. Bredden øst-vest var ikke 
entydig, men synes å ha vært ca 3m. Dette vil si at gulvarealet har utgjort 9-10m2

• 

Vollene som avgrenset konstruksjonen, var 0,2-0,3 m høye og bygget av torv. 
Gulvet var gravd 0,2-0,3 m ned i bakken. I syd var det ingen klar voll, og slagg
haugen dannet avgrensningen. Av eventuelle takbærende konstruksjoner ble bare 
påvist et stolpehull i sydvest med størrelse 0,2-0,3 m og dybde 0,4 m. 

Østveggen bestod heller ikke av en voll, men av en pakning av stein hvor to ovner 
inngikk (fig. 11). Mellom steinene og videre mot kullgrop B fantes mye søl av 
trekull. Ovn A lå lengst fra slagghaugen og var dekket av en stor stein med tverrmål 
0,5 m. Denne hadde ødelagt mye av ovnen, og under utgravningen virket det som en 
bevisst ødeleggelse hadde funnet sted etter siste gangs bruk. 

Like syd for ovn A, i avstand ca 0,3 m, fantes ved opprensing restene av ovn B. 
Den var dekket av stein, kullblandet jord, slagg og biter av ovnsforing. Bare deler av 
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sjakten var bevart i høyde inntil 0,2 m, men bunnslagg og slaggrenne med biter av 
renneslagg var lette å erkjenne. Slaggrennen var 0,75 m lang og 0,15 m bred. Ovnens 
diameter var 0,4-0,45 m. 

Ovn A var på tross av ødeleggelsen langt bedre bevart. Stein og skifer inngikk i 
konstruksjonen rundt, men det fantes ikke store kantstilte heller slik som på DR 69 
og ovnene på den nordvestlige delen avD R 59. Slaggrennen var også her tydelig med 
lengde 0,5 m. I motsatt retning av den fantes blestinntaket i form av et hull med 
tverrmål5 cm inn gjennom ovnssjakten. Dette tilsier at belgen har stått mot nord. 
De bevarte sjaktdelene tydet på at ovnens indre diameter har vært ca 0,5 m. 

Like syd for ovn B fantes det en kullkonsentrasjon med noen mindre slaggstykker. 
Trolig dreier det seg om et ildsted. I den nordvestre delen av tuften fantes et kullag 
hvor fiberretning kunne sees, og trolig er det en del av en brent konstruksjon og ikke 
bare tilfeldig søl. 

På utsiden av tuften fremkom også et kullag med til dels store trekullstykker. 
Laget gikk over i mer finkornet søl mot ovnen i nordvest og mot kullgropene. Under 
laget var det steinfritt og plant, men det kunne ikke spores noen form for konstruk
sjon. Laget ble derfor tolket som en lagerplass. Likeledes fantes det et lag med kull 
sydøst for tuften med tverrmål ca 4 m. Det bestod av grovere kullbiter og er også 
tolket som lagerplass. 

Fig. 11. Ovnene i blestertuften på DR 59. Ovn A til venstre. 
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Dateringer og funn 

Det er utført radiologisk datering av fem kullprøver fra dette anlegget. En prøve fra 
ovnen utenfor blestertuften i nordvest har gitt resultatet 900±70 BP, kalibrert alder 
(Stuiver & Pearson) 1030-1220 e.Kr. (T-7499). Det er datert to prøver fra kullgrop 
A; det nederste av de tre lagene ble datert til870±60 BP, kalibrert alder 1040-1250 
(T-7504), mens det øverste laget ga resultatet 480±80 BP, kalibrert alder 1400-1450 
e.Kr. (T-7503). 

Konsentrasjon med trekull, tolket som lager, sydøst for blestertuften viste alderen 
740±60 BP, kalibrert alder 1230-1280 e.Kr. (T-7498). Den siste prøven ble tatt ut 
ved prøvegravning i slagghaugen i enden av blestertuften og ga dateringen 780±60 
BP, kalibrert alder 1210-1280 e.Kr. (T-7718). 

Ved undersøkelsen fremkom et par mindre spiker av jern i blestertuften i kanten 
mot slagghaugen, ellers ble det ikke gjort sikre gjenstandsfunn på lokaliteten. 

DR 59- samlet vurdering 

Forholdet med kullgroper som en integrert del av anlegget var det samme som på 
DR 69, men plasseringen av dem og organiseringen av hele virksomheten var 
annerledes. 

Utgravningene ga ikke noe klart svar på forholdet mellom de to ovns gruppene på 
lokaliteten. Det fantes imidlertid ikke torvlag som antydet at det kunne dreie seg om 
noen stor aldersforskjell. Et indisium på at det dreier seg om to faser, er at ovnene 
hadde forskjellig utforming i og med at ovnene A og B i blestertuften manglet 
kantheller. 

Dateringene fordeler seg slik i kalibrerte år e.Kr.: 

T-nr. 1000 1100 1200 1300 1400 

T-7498 
T-7499 
T-7503 1---

T-7504 
T-7718 

De to dateringene som har tilknytning til blestertuften (T-7498 og T-7718), er klart 
sammenfallende. Dateringene fra nederste lag i kullgrop A og fra ovnen i nordvest 
(T-7499 og T-7504) viser også innbyrdes overensstemmelse. Imidlertid er det en 
overlapping på begynnelsen av 1200-tallet. For å få full klarhet er det nødvendig med 
flere dateringer. En samlet vurdering av foreliggende resultater peker helst mot at 
det dreier seg om ulike faser. 
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Klart avvikende er T-7503 fra øverste lag i kullgrop A. Muligens har vi her fått 
datert en senere aktivitet på stedet. Såvel andre undersøkelser som pollenanalysene 
viser at det fortsatt har vært aktivitet i området etter svartedauden (Høeg 1989 in 
prep.). 

Når det gjelder konstruksjonen av blestertuften, er det flere usikkerhetsfaktorer. 
Mot syd dannet slagghaugen en avgrensning, og det har trolig vært åpent her. 
Likeledes indikerer kullsølet i østdelen mot kullgrop B at det heller ikke her har vært 
vegg. Enkle blestertufter med veggvoller finnes på både Møsstrond (Martens 
1988:81) og på Hovden (Bloch-Nakkerud 1987a:60), men de synes sjelden å ha så 
liten størrelse. 

Ved ovn A lot det seg gjøre å påvise såvel slaggrenne fra slaggavtappingen som 
luftinntak fra belgen. Ved de forsøk vi har gjort med den rekonstruerte ovnen, var 
det brukt en stor spissbelg fra en gammel smie. Vi var under forsøkene klar over at 
det var usikkert om denne belgtypen hadde vært i bruk (Jakobsen, Larsen og N arm o 
1988:94). Forholdene i blestertuften på DR 59 viser at det ikke kan ha vært plass til 
en slik belg, og trolig har det vært anvendt en form for stempelbelger. 

Ovn B var overlagret med avfallsmasser, og plassforholdene i tuften tyder på at 
det ikke har vært mulig å betjene to ovner her. Trolig har ovn B vært bygget og brukt 
først. Den er så blitt avløst av ovn A. Forholdet var det samme som på det andre 
ovnsanlegget hvor ovnen var ombygget i brukstiden. 

Dersom vi legger samme produksjonsberegninger til grunn som på DR 69, vil det 
si at man fra hver del av anlegget har fått ca 0,5 tonn jern. Forholdet tilsier at hver del 
av anlegget godt kan ha vært drevet av 2-3 personer. 

Det er påvist to kullag på anlegget. Fra gruppene B og C førte kullsøl over i det 
markerte lageret nordvest for tuften og derfra videre mot ovnen med kantheller i 
nordvest. Likeledes lot det seg gjøre å finne forbindelse mellom grop B og ovnene A 
og B i blestertuften. Forbindelsen til det sydvestre kullaget var klar nok. Det ble ikke 
påvist noen konstruksjoner rundt kullagene. Kullet måtte holdes tørt, og sikkert har 
det ligget under tak eller vært dekket av skinn eller never. 

Mengden med malm var liten på denne lokaliteten i forhold til DR 69. Sydøst for 
tuften fantes det en mindre konsentrasjon, og det var noe innblanding i lageret med 
kull på nordvestsiden. Det ble imidlertid ikke foretatt større avtorvninger rundt DR 
59. Av denne grunn kan det ha vært lagerplasser eller røste plasser som vi ikke har 
fått tak på. 

DR 69 og DR 59- i større sammenheng 

Undersøkelsene har vist oss anlegg med en fast organisering, og en rekke strukturer 
har kunnet studeres i detalj. Her har det forholdet at området var lite berørt av 
aktiviteter i nyere tid, vært viktig. Med unntak av sammenrasinger, forvitring, noe 
jordglidning og tilvekst av torv lå anleggene slik de var forlatt i middelalderen. Svært 
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mange aspekter ved denne typen jernvinneanlegg kan tas opp til drøfting, men bare 
enkelte trekk kan diskuteres her. 

Et viktig spørsmål er forholdet til bosetning i området. Selv om det er mulig å 
slutte seg til enkle overbygninger på de to anleggene som er presentert her, er det 
ikke funnet noe som antyder bosteder. De brente bena i ildstedet på DR 69 kan ha 
sammenheng med måltider, men det har neppe vært plass til opphold for mange 
personer. Rundt dette anlegget fantes en rekke flater som kunne være aktuelle for 
bosetning. Det ble derfor lagt ut et stort antall søkes jakter med gravemaskin uten at 
det lyktes å komme på sporet av bostedsområder. 

I nyere tid er utnyttelsen av området knyttet til setrene som ligger høyere opp i 
terrenget. Her finnes det såvel jernvinneanlegg som hustufter, blant annet på seter
grenda Blæstern. Undersøkelsene ved Dokkfløyvatn har vært dirigert ut fra hensy
net til det som blir direkte berørt ved utbyggingen, og det er ikke foretatt systema
tiske registreringer av seterområdene. Ved Møsstrond synes det som om anleggene 
kan være drevet fra gårder og støler (Martens 1988:120-127). På Hovden er jern
vinna satt inn i fjellgårdenes årssyklus (Bloch-Nakkerud 1987:147-149). I Ustedal, 
øverst i Hallingdal, ligger kullgropene i tilknytning til støler (Undås 1961:280). De 
undersøkelser Arne B. Johansen har gjort viser også sammenheng mellom gamle 
støler og jernvinneanlegg (Johansen 1979:84). For Dokkadalens vedkommende 
tyder mye på at forholdene har vært de samme. 

Et interessant aspekt er at det ved Dokkfløy har vært drevet intensiv elgfangst i 
jernalder og middelalder (Jacobsen 1989). Utgravningene av dyregraver, bogestel
ler og sperre gjerder vil bli publisert av Harald Jacobsen. Ved analysen av benmateri
alet på DR 69 er det imidlertid bare påvist ben av husdyr. 

Et trekk som er særlig påfallende ved Dokkfløyvatn, er at kullgropene inngår som 
en del av helheten på anleggene fra middelalderen. Kullgroper finnes sammen med 
jernvinneanlegg både på Hovden, på Møsstrond og i Ustedalen, men de ligger mer 
spredt utover i terrenget. Også i Dokkfløy-området finnes det enkeltliggende kull
groper, men det typiske er den faste organiseringen med kullgropene som en del av 
j ernvinneanle gget. 

Kullgropene på Hovden har en gjennomsnittlig størrelse på nær 3,2 m med 
variasjon mellom 1,0 og 4,5 m (Bloch-Nakkerud 1987:113). På Møsstrond fremgår 
det at gropene er fra l til henimot 4 m i indre mål med 2-2,5 m som det vanligste 
(Martens 1988:87). Undersøkelser av kullgroper er også publisert fra Grundset i 
Elverum, Hedmark. Her var gropene kvadratiske i bunnen med vel3 m lange sider 
(Mikkelsen 1986). Kullgropene på Hovden er datert til vikingtid og middelalder, 
885-1425 e.Kr. (Bloch-Nakkerud 1987:132-139). Kull fra gropene på Grundset har 
gitt dateringer til vikingtid og tidlig del av middelalderen, 820-1180 e.Kr. (Mikkel
sen 1986:25). Ved Dokkfløy ligger dateringene mellom 990 og 1450 e.Kr. 

Gropene i Dokkfløy-området er avvikende først og fremst ved sin størrelse. De 
seks gropene på de to lokalitetene som er behandlet her, hadde indre tverrmål4,9 til 
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6,5 m, gjennomsnittlig 5,5 m. Størrelsen kan være årsaken til at vi ikke finner en stor 
mengde enkeltliggende groper. Det forholdet at kullproduksjonen er trukket inn på 
selve anleggene, vitner om en spesialisert drift og tyder på at organiseringen av 
virksomheten kan ha vært annerledes enn på Hovden og Møsstrond. 

Ser vi på ovnene, er de små sjaktovner med slaggavtapping. Vanligvis står de i en 
ramme av skiferheller, og innvendig sjaktdiameter er 0,3-0,4 m. Ovnstypen er også 
kalt leirovn. Slike ovner er særlig godt dokumentert på Møsstrond, men det ser ut til 
at de har en vid spredning på Østlandet og i Sverige. Forholdet omkring denne 
ovnstypen er inngående drøftet av Irmelin Martens (Martens 1988:72-77). 

Den faste organiseringen av kullgropene på selve anleggene synes å kunne etter
spores videre vestover mot Valdres, bl. a. i Etnedal hvor det er foretatt registreringer 
i forbindelse med planer om utbygging av Etna og for Økonomisk kartverk. Fra 
Rødalen, Vang i Valdres, foreligger rapport om kullgroper i trekantformasjon 
(Hauge 1946:77-78). Ut fra det vi kjenner til, kan det dreie seg om anleggstyper som 
finnes over et stort område på Østlandet. 

Spesialisert jernutvinning? 

Registreringer viser at det finnes jernvinneanlegg i et nærmest sammenhengende 
belte fra Setesdalsheiene gjenom Telemark og øvre dalbygder over mot svenske
grensen. For forholdene i Sverige viser jeg til avhandling av Gert Magnusson 
(Magnusson 1986). Særlig mange anlegg er det funnet ved Møsstrond, Hovden i 
Setesdal, Ossjøen i Dagali, Ustedalen i Hallingdal, fjellplatået mellom Gol i Hal
lingdal og Valdres samt øvre del av Øystre Slidre i Valdres (Martens 1982:34-37). 

Funn av jernbaner viser at det har foregått en omfattende jernproduksjon øst for 
Valdres selv om det tidligere ikke var kjent spesialiserte jernvinnebygder her (Mar
tens 1988:132-133). En rekke interessante spørsmål reiser seg i forbindelse med 
distribusjonen av barrene, men det vil i denne sammenhengen føre for langt å gå 
nærmere inn på forholdene. Her skal det bare nevnes at det er flere funn fra både 
Nordre Land og Gausdal. 

Før det ble aktuelt med regulering av Dokkfløyvatn var det få indikasjoner på at 
det skulle finnes rester etter omfattende jernproduksjon i området. Ved de første 
befaringene i 1978 ble det funnet et jernvinneanlegg og fem kullgroper. Nye registre
ringer i 1979 og 1982-1984 brakte stadig nytt materiale for dagen. Også under 
utgravningene fra 1986 til 1988 ble det funnet mange nye anlegg. Resultatene 
indikerer at det også i andre områder kan finnes mange jernvinneanlegg som vi ennå 
ikke har kjennskap til. Først systematiske undersøkelser vil kunne avdekke betyd
ningen av den gamle jernvinna. 

Ved Dokkfløyvatn er det i reguleringsområdet kartlagt 26 anlegg av middelalder
type innen et areal på ca 5 km2

. Spredte befaringer har gitt oss ytterligere opplysnin
ger om minst 50 anlegg som er knyttet til kullgroper i Dokkadalen. Registreringer, 
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bl. a. vestover i Etnedal, peker mot at Dokkadalen inngår i et stort område med 
tallrike spor etter jernutvinning. 

Undersøkelsene tyder på at det i middelalderen har foregått en kraftig utnyttelse 
av malmressursene ved Dokkfløy, og særlig intens synes virksomheten å ha vært på 
1200- og 1300-tallet. Organiseringen virker for velordnet til at det kan være snakk 
om tilfeldig produksjon til husbehov. Slik materialet nå fremstår, taler mye for at vi 
har et område hvor det har foregått en spesialisert ressursutnyttelse. Dette gjelder 
ikke bare jernutvinning, men også elgfangst i stor stil (Jacobsen 1989). 

Så langt vi kan spore bruken av Dokkfløy-området tilbake i tiden gjennom 
skriftlige kilder, er bruken knyttet til Gausdal slik som i vår tid. Et interessant 
forhold er at det synes som om anleggstypen ikke finnes nedover i Dokkadalen syd 
for Dokkfløyvatn. På grensen her mellom Nordre Land og Gausdal stopper sporene 
etter jernutvinning. Trolig har dette sammenheng med at landskapet endrer karak
ter, dalen blir brattere og mer steinlendt og det er slutt på de gode malmmyrene. 
Etter alt å dømme er det tale om en ressursgrense som senere har manifestert seg i 
form av kommunegrense. 

Forholdene taler for at jernet, kanskje i form av rå produkter, er fraktet ned til de 
sentrale delene av Gausdal. Herfra kan det, eventuelt i bearbeidet form, ha blitt 
omsatt videre i Mjøsområdet. Særlig er det grunn til å peke på behovene i Hamar
kaupangen. 

Summa ry 
Two Medieval Iron Extraction Sites at Dokkfløy 

In connection with the hydroelectric development of the River Dokka, the Univer
sity Museum of National Antiquities undertook a number of investigations in the 
Dokkfløyvatn area during the period 1986-1988. This area lies on the border 
between the rural districts of Nordre Land and Gausdal in the county of Oppland, 
and the investigations were concerned with Stone Age sit es, and with Iron Age and 
medieval elk hunting stations and iron extraction sites. In this article two medieval 
iron extraction sites are described, and studied in the con text of other such investiga
tions in eastern Norway. 

The first such site investigated in this area was DR 69. Importance was attached to 
arriving at an understanding of the general layout and function of the si te. At the top, 
three large pits for producing charcoal were found, so-called charcoal pits. The 
internal top diameter of the pits varied from 4.9 m to 5.5 m. Below the pits lay the 
working area, with three furnaces, two slag-heaps and a hearth. The furnaces were 
small shaft furnaces, with provisions for running off the slag. The internal diameter 
of the shafts was 0,35 m, and their present-day height as up to 0.5 m. They were 
surrounded by a setting consisting ofparallel slate flags standing on edge. Behind the 
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shafts, a raised flag pavement was found. The slag-heaps were small, 4.5 m and 6.5 m 
long, and they contained 0.8 metric tons and 2 metric tons of slag respectively. 
Several patches containing roasted ore were found. 

Two radiocarbon analyses have yielded the dates ( calibrated) A. D. 1250-1280 
and 1280-1400. 

The si te giv es an impression of regularity and efficiency. It seems like ly that the 
furnace area was under cover. An efficient use of the si te would seem to indicate that 
4-6 people worked he re. 

Site DR 59 also had three charcoal pits, but the arrangement was different. In the 
north-western part, a two-phase furnace was investigated, and the slag-heap connec
ted with this weighed 1.5 metric tons. 

A bloomery located in the central part of the site was also investigated. It 
measured 3m X 3.2 m. The site terminated in turf earthworks to the west and the 
north; on the sourthern side we found a slag-heap 4.2 min diameter. On the eastern 
side there were two shaft furnaces with provisions for running off slag. The internal 
diameter of the shafts measured 0.4-0.5 m. Two accumulations of charcoal were 
found in connection with the site. 

Four radiocarbon analyses have yielded dates between A.D. 1020 and 1280 
(calibrated). Probably two phases are represented here. A fifth radiocarbon analy
sis, taken at the top of a charcoal heap, gave the date A. D. 1400-1450, and 
represents a third period of use. 

The investigations were confined to areas which will lie under water when the 
damming is finished. Where the people who worked these sites lived, is uncertain, 
but it is suggested that the answer to this question may perhaps be found in the 
outfarm are as high er up in the district. 

The arrangement of the se sit es, where the charcoal pits form an integral part of the 
production area, differs from that of iron extraction sites in other areas which have 
been studied in detail. 

The author points out that there are very many iron extraction sites in this region, 
which lies between Gudbrandsdalen and Valdres, and that it seems likely that iron 
extraction was the work of specialists here. The material indicates that the Dokkfløy 
area was utilised by people living to the east, in Gausdal. 
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Harald Jacobsen 

Et rekonstruert fangstanlegg ved 
Dokkfløyvatn 

Dyregraver- et forsømt forskningsfelt 

Undersøkelser av dyregraver for elg og rein er utført en lang rekke steder i Norge og 
Sverige i de senere årene. Fra å være en fornminne gruppe som knapt nok ble 
registrert, og enda sjeldnere utgravd, er gravene nå i ferd med å bli sentrale i 
forbindelse med forståelsen av den økonomiske utnyttelsen av utmarks- og fjellom
rådene i Fennoskandia i jernalder og middelalder. På mange måter er kunnskapen 
om dyregravenes betydning på samme nivå i den arkeologiske forskningen som 
jernutvinningen var rundt 1960. Dyregravforskningen i Norge er hittil i stor grad 
initiert av privatpersoner og miljøer utenfor fagarkeologien (Bang-Andersen 
1988:91), særlig har Øystein Mølmen og Edvard Barth gjort en stor innsats i dette 
arbeidet. 

Så sent som i 1975 begynte en ved fornminneregistreringen for Økonomisk 
kartverk å avmerke dyregraver som sikre fornminner. Vi har derfor foreløbig liten 
mulighet til å fastslå mengden av bevarte fangstanlegg på landsbasis. Grundige 
registreringer i enkelte områder viser imidlertid at mengden må være svært stor 
(Bakke 1984:130f, Mølmen og Reimers 1977:11). I Sverige, der en har foretatt 
registreringer av graver siden midten av 1950-tallet (Selinge 1974:7), er mengden 
anslått til20 000. 

Dokkaundersøkelsene 

Dokkfløyvatn ligger i Gausdal Vestfjell i Gausdal og Nordre Land kommuner, 
Oppland. Området er et østnorsk lavfjellsområde, 700--900 meter over havet. Vege
tasjonen er i dag dominert av gran og bjerkeskog, mens det i jernalder og middelal
der hovedsakelig var bjerk og furu (Høeg in prep.). 

I tidsrommet 1986-88 er det innen et 5 km2 stort område foretatt omfattende 
undersøkelser av steinalderlokaliteter, jernutvinningsanlegg, hustufter og 
fangstgropsystemer for elg, i forbindelse med vassdragsutbyggingen av Dokkaelva 
(Larsen 1986). 
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Elgtrekket 

Dokkfløyområdet er et passasjepunkt mellom sommer- og vinterbeiteområder for 
en elgstamme på over 200 dyr (Sæther et. al. 1987). I tid er trekket konsentrert til mai 
og november-desember. Norsk institutt for naturforskning (NINA), har i perioden 
1984-89 merket rundt 100 dyr med radiosendere. Ved hjelp av disse har det vært 
mulig å klargjøre dyrenes trekk- og bevegelsesmønster i detalj. 

I tillegg foreligger det et omfattende materiale fra sportellinger under trekket 
langs faste tellelin j er fra 1980 og framover (Andersen et. al. 1984). Dette arbeidet er 
utført av de lokale viltnevnder og fjellstyrer i de berørte kommunene. Med utgangs
punkt i disse data, kan en fastslå at trekktraseen har vært svært stabil i observasjons
perioden. Tilsvarende resultater har framkommet i Sverige (Sweanord 1987), der en 
i en åtte års periode påviste en svært stor stabilitet i sommer- og vinteroppholdsom
råder i studiet av en trekkende elgpopulasjon. 

Sommerbeiteområdet har vært stabilt i deler av kommunene Gausdal, Nordre 
Land, Lillehammer og Gjøvik. Vinterbeiteområdet for dyrene som passerer Dokk
fløy, er i bjerkeskogbeltet i de sentrale delene av Gausdal Vestfjell og Murudalen 30 
km lenger nord. 

Populasjonsstørrelsen har vist klare svingninger i den tiden det er foretatt obser
vasjoner. 

I 1986/87 ble det foretatt sportellinger langs fangstsystemene under trekket, og 
elgens bevegelsesmønster i mikromiljøet ved Dokkfløy ble klarlagt i detalj. På grunn 
av store endringer i naturmiljøet ved Dokkfløy som følge av utbyggingen, har det 
ikke vært mulig å fortsette disse studiene i et lengre tidsrom. Bevegelsesmønsteret 
var likt i disse to årene. 95 % av dyrene som trakk gjennom området passerte 
gjennom ett eller flere av fangstsystemene. Den samlede datamengden om trekket 
gir derfor grunnlag for å hevde at trekkmønstret har vært stabilt i tiden etter at 
fangstsystemene ble etablert, det vil si i over 2000 år. 

Systemstruktur 

I alt er det registrert 5 fangstgropsystemer ved Dokkfløy. Totalt består disse syste
mene av 121 groper. Systemene er orientert vinkelrett på elva eller på vatnet. De 
ligger både på øst og vestsiden av dalen, og de øverste gropene ligger nærmere 1000 
meter over havet. Systemenes totale lengde er 10,5 km. Det enkelte system er 
innrettet mot ulike deler av trekkpopulasjonen. Alle dyr som trekker gjennom dalen 
passerer minst ett system. Avstanden mellom systemene er alltid større enn lyden av 
et øksehugg som er den tillatte minimumsavstanden ifølge Magnus Lagabøters 
landslov fra 1274 (Magnus Lagabøters Landslov 1915:157f). 

Mellom gropene har det vært skigardkonstruksjoner- sperregjerder- som har 
hindret dyrene å passere mellom gropene. I de mest konsentrerte delene av trekket 

115 



Fig. l. Karakteristisk beliggenhet for fangstgroper ved Dokkfløyvatn. Gropene er 
markert med piler. 

er groper og sperre gjerder skiftet ut med bogesteller. Fire av disse er orientert mot 
vårtrekket og ett mot høsttrekket. Systemene viser en kombinasjon av aktiv og 
passiv fangstteknikk som tidligere ikke er dokumentert i forbindelse med fangstan
legg for elg. 
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Gropene 

Gropene ved Dokkfløy kan morfologisk deles i to grupper som har ulik distribusjon i 
området. I systemene på østsiden av Dokkfløy er de karakterisert med en spesiell 
vollstruktur. Vollene er plassert på to sider av gropa. De er alltid orientert mot 
trekkretningene, bratte, og kan ha en høyde på over l m. 

Ved utgravningene viste det seg at den opprinnelige markoverflaten under vollene 
er fjernet før vollene ble kastet opp. Sannsynligvis er dette materialet brukt til å 
stabilisere og kamuflere vollene. 

Før utgraving tegner gropene seg som traktformede nedgravninger med en dybde 
mellom l ,4 og 2,4 m. Øverst varierer åpningen mellom 2,5 og 5,5 m. I bunnen kan en 
som regel se en rektangulær nedskjæring, der den innvendige konstruksjonen har 
stått. Groper med denne spesielle vollkonstruksjonen er hittil bare dokumentert på 
østsiden av Dokkfløy, og i noen andre systemer langs trekket. 

I de tre systemene som ligger på vestsiden av Dokkfløy mangler gropene disse 
markante vollene i trekkretningen. Her er massen fordelt rundt gropa i en jevn voll. 
Gropene er her gjennomgående mindre både i dybde og diameter. I bunnen er de V
formet. Sannsynligvis står vi her overfor en annen konstruksjonsteknikk enn på 
østsiden av vatnet. I det følgende vil kun data fra gropene på østsiden bli diskutert, 
og brukt som utgangspunkt for rekonstruksjonsforslaget. 

Grop as konstruksjon - utgravningsdata 

Totalt er det undersøkt 38 fangst groper ved Dokkfløy. Av disse er to groper brukt 
som utgangspunkt for rekonstruksjonen. DR 49 A og DR 311 A. I DR 311 A var det 
særlig bunnkonstruksjonen og tildekkingsmaterialet som var godt bevart, mens i DR 
49 A var det mest informasjon om den øvre delen av den innvendige konstruk
sjonen. 

DR 311 A hadde gode bevaringsforhold. Gropa lå på en moreneavsetning ned 
mot et myrområde, midt i gropa kom en grunnvannsåre til overflaten og resulterte i 
konstant fuktighet gjennom hele året. 

Før utgraving hadde gropa øverst en diameter på 2,5 m og en dybde på 1,4 m. 
Vollene var orientert mot nord og sør. Ved gravningene framkom det tre konstruk
sjonsfaser. På grunn av vannerosjon har østsiden av gropa rast inn, og ved gjenopp
byggingen er de nyanlagte fasene forskjøvet mot vest. Den nedre delen av konstruk
sjonen var best bevart i fase 2. Ved gravningen tegnet den seg som en rektangulær 
nedgravning. I bunnen av konstruksjonen var lengden 1,5 m og bredden 0,6 m. 30 
cm høyere oppe var målene 1,6 m og 0,65 m. Materialet som var brukt var i hovedsak 
halvkløyvninger av bjerk med bevart never på yttersiden. Fiberretningen var hoved
sakelig N-S, med unntak av mindre bevarte stykker i tverrendene som var orientert 
Ø-V. På midten av langveggen mot øst ble det funnet en stokk med fiberretning Ø
V. 
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I motsetning til hva som er vanlig i gropene ved Dokkfløy, var ikke ytterhuden av 
stokkene i gropa impregnert ved sviing av ytterveden. 

De data som framkom ga grunnlag for følgende tolkning: I bunnen av gropa har 
det vært en rektangulær kasse av liggende halvkløyvninger av bjerk. På midten av 
langveggene har den vært avstivet med en stående stolpe. Det kan diskuteres om 
disse avstiverne er et spesielt konstruksjonselement i DR 311 A, eller om det er en 
generell konstruksjonsløsning. Kassen har hatt minst areal i bunnen og skrådde 
svakt utover høyere oppe. 

Sammenføyningsteknikk i hjørnene og kassens høyde kunne ikke bestemmes. 
DR 49 A danner sammen med 49 Ben dobbelgrop på toppen av en morenerygg. I 

form er den svært lik DR 311 A og i bunnen ble det påvist en rektangulær nedskjær
ing av samme type. I motsetning til DR 311 A, var det imidlertid bare den forkullede 
ytterveden av treverket som var bevart. Det framkom derfor ingen nye data om 
denne delen av konstruksjonen ved gravningen. 

Ved utgravningen ble hele innsiden av DR 49 A formgravd. I sideveggene mellom 
den rektangulære kassekonstruksjonen i bunnen og toppen av gropa, ble det på en 
rekke steder funnet bevarte partier av halvkløyvninger med forkullet ytterved. 
Fiberretningen i treverket var orientert 90° på bunnen av gropa. Disse restene ble 
tolket som en innvendig kledning som har dekket sidene i gropa. Tilsvarende rester 
ble også dokumentert i andre groper i systemene. 

Dekkmaterialet over gropa 

På bunnen av kassekonstruksjonen i DR 311 A ble det funnet et stort antall 
fragmenter av furuspiler. Dimensjonene var 2 X 4 cm og bevart lengde inntil60 cm. 
Sammen med disse spilene ble det også funnet bjørnemose. 

Disse funnene er tolket som rester av dekkmaterialet over gropa. Spilene har 
dannet basiskonstruksjonen og mosen selve tildekkingen. Furuspiler i denne dimen
sjonen er elastiske og tåler stor og jevn belastning, de knekker derimot lett ved slag 
eller plutselig trykkforandring. 

Bjørnemose er en vanlig art i området, den er lett og har stor dekkevne. 

Sperregjerder 

Ved de systematiske sporobservasjonene i trekkperioden, viste det seg at 95 % av 
trekket passerer gjennom systemene. Passasjepunktene viste derimot ikke et enty
dig sammenfall med gropenes plassering. 

Menneskene som bygde gropene har valgt å grave der det fysisk sett var lettest, de 
har unngått blokkrike områder og myr. Så godt som alle gropene er derfor gravd ned 
i morenemateriale eller fluviale avsetninger. 
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Fig. 2. Detalj fra et av sperregjerdene funnet i myr. Skiene har rast ned og ligger 
mellom stolpene. Posisjonen til et av stolpeparene er markert med markØ1pinner. 
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Elgens bevegelsesmønster er under vårtrekket preget av energiøkonomisering. I 
makromiljøet velger den korteste trekktrase, mens på mikronivå beveger den seg på 
de stedene det er lettest. Det vil i praksis si at den unngår arealer med mye snø. 
Høsttrekket har derimot et mer rettlinjet bevegelsesmønster, sannsynligvis fordi 
snømengden er liten i denne tidsperioden. 

Disse observasjonene førte til at en under feltarbeidet i stor grad valgte å fokusere 
på områdene mellom gropene for å kartlegge eventuelle spor av stengsler. Slike 
stengsler er et velkjent fenomen i forbindelse med murte reinsgraver i høyfjellet. 
Der finner en lave steingjerder ut fra hjørnene i gravene. I en rekke skriftlige kilder 
er det også gitt opplysninger om slike stengsler mellom elggraver (Selinge 1974:22). 
En arkeologisk påvisning og utgraving av slike har imidlertid ikke blitt gjort tidli
gere. 

I pollensøylene «Dokkfløy sør», «Kittilbm> og «Liumholseter» (Høeg 1989 in 
prep.), er det dokumentert en myrtilvekst på henholdsvis 40, 45 og 50 cm i løpet av 
de siste 2000 år. Med utgangspunkt i dette, ble det foretatt prøve gravinger på arealer 
som må ha vært myrer på dette tidspunktet. Resultatet var påvisning av godt bevarte 
skigardkonstruksjoner på 8 av 9 gravde lokaliteter. På den niende lokaliteten var 
myra grunnere enn antatt. 

Ved gravningene framkom det distinkte gjerdekonstruksjoner. For å skille disse 
fra de konvergerende gjerdene knyttet til reinsgraver, er de gitt betegnelsen sperre
gjerder. Betegnelsen gir et korrekt bilde av deres funksjon, nemlig å stenge eller 
sperre en passasje mellom groper. Dyrene blir derimot ikke direkte ledet eller styrt i 
en spesiell retning. 

I grove trekk kan konstruksjonen som framkom beskrives på følgende måte. Med 
en avstand på l ,5 m er det satt opp parvise stolper av bjerk eller furu ut fra gropa. 
Dimensjonen på disse stolpene har variert, men har ofte hatt en diameter på lO till5 
cm. Totalhøyden har ut fra diameter og stolper som er knekt blitt anslått til mellom 3 
og 3,5 m. Mellom disse stolpene er det plassert ski er av bjerk i en vinkel på rundt 4SO. 
De nederste skiene er stukket ned i myra. Til skier er det brukt en blanding av 
halvkløyvninger og rundstokker. Enkelte av de bevarte skiene hadde en lengde på 5 
m. I forbindelse med skiene ble det funnet et stort antall enkle vidjesurringer. 

På enkelte myrer har det samtidig med at gjerdene har vært i bruk vokst trær. På 
disse stedene har trær inngått som en del av konstruksjonen. Dette må i stor grad ha 
styrket konstruksjonens stabilitet, siden gjerder av denne dimensjonen vil være 
sterkt utsatt for vind og samle mye snø i vinterhalvåret. 

Systemenes alder 

14C-dateringene fra bevarte konstruksjoner inne i gropene samler seg i to perioder 
fra ca. 300 f.Kr. til500 e.Kr., og fra ca. 1000 til1700 e.Kr. Dette bildet underbygges 
også av dateringer fra sperregjerdene mellom gropene. 
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Fig. 3. Virket !døyves. 
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Konstruksjonsformen ser med utgangspunkt i utgravningene ikke ut til å ha 
variert over tid i systemene på østsiden av dalen. 

Hvorfor bygge en rekonstruksjon 

I 1988 ble det på grunnlag av de data som framkom ved gravningene, foretatt en 
rekonstruksjon av en grop og sperre gjerder. 

Målet med rekonstruksjonen kan beskrives på følgende vis: 
l. Finne ut om konstruksjonsformen en hadde påvist i de utgravde gravene ville 

fungere. 
2. Komme fram til arbeidsmengden som går med til å bygge en slik grav og 

sperre gjerdet. 
3. Bruke rekonstruksjonen som en del av en kultursti som presenterer funnene fra 

Dokkaundersøkelsene. 
Siden rekonstruksjonen skal inngå som en permanent del av en kultursti som viser 

ulike fornminnetyper i området i sitt opprinnelige miljø, ble en allerede eksisterende 
grav brukt som utgangspunkt for rekonstruksjonen. Dette ga den klare fordelen at 
beliggenheten er kvalitativt sett optimal i forhold til trekket. I alle fall må de som 
først bygde grava ha oppfattet det slik. 

Bygging av rekonstruksjonen 

Gropen DR 42 C ligger på en morenerygg utenfor magasinområdets nordøstre del. 
Før rekonstruksjonen ble påbegynt ble bunnen av gropa gravd ut. Det framkom en 

Fig. 4. De første omfarene i kassen tilpasses. 
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standard kassekonstruksjon der ytterhuden var forkullet. 
Den innvendige konstruksjonen ble bygd utelukkende av bjerk. Selve kassen 

bestod av seks omfar med halvkløyvninger. I hjørnene var sammenføyningen svært 
enkel. Det ble hugd ut slisser ved endene på kløyvningene i langveggen. I disse ble så 
kortveggene banket ned. Kassen ble svært stabil, og oppsetting av en avstiver på 
midten av langveggene, slik det var dokumentert på DR 311 A, var for så vidt 
unødvendig. 

En stor jordfast stein i ytterkanten av kassen måtte innpasses i konstruksjonen. 
Dette var arbeidskrevende, men må også ha blitt gjort ved byggingen av den 
opprinnelige kassen. Veggene i kassen skrådde svakt utover (77°), og målte 65 x 130 
cm i bunnen og 90 X 160 øverst. Dybden var 80 cm. 

Kledningen i den øverste delen av gropa bestod av 91 halvkløyvninger av bjerk. 
Formen var en traktformet ellipse. Nederst var største lengde/bredde lik toppen av 
kassekonstruksjonen, øverst målte den 2,3 X 3,7 m. Hellingsvinkelen på denne 
delen av konstruksjonen var 45°. Halvkløyvningene ble lagt slik at den flate siden 
vendte innover. I lengderetningen ble kløyvningene avsluttet et stykke oppe i 
vollene, mens de på kortsiden går helt opp til markoverflaten. Nederst ble de kilt fast 
bak kassekonstruksjonen, mens de i vollene ble stukket inn under torven. De siste 

Fig. 5. Anlegget ferdig oppbygd. 
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halvkløyvningene i konstruksjonen måtte kiles på plass. Dette gjorde konstruksjo
nen svært stabil. 

Gjerdene ble bygd ut fra midten av gropa, med retning mot de neste gropene i 
systemet som ligger henholdsvis 48 og 30m borte. Stolpene ble plassert parvis med 
en innbyrdes avstand av 10 cm. Avstanden mellom stolpeparene var 1,5 m. Rundt 
stolpene ble det laget en enkel skoning av stein. Slike skoninger er dokumentert 
mellom enkelte groper i området. 

Lengden på gjerdene var 12m mot VNV og 9 m mot SV. Vinkelen på skiene var 
45° og den nederste delen ble stukket ned i bakken. De fleste skiene hadde en lengde 
på 5 m. I gjerdet mot VNV gikk det med 40 skier. Det vil si at forbruket av skier pr. 

1m 

Fig. 6. Tverrsnitt av den rekonstruerte gropa. 
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Trekkretning vår Trekkretning høst 

Fig. 7. Lengdesnitt av den rekonstruerte gropa. 

løpemeter gjerde var på ca. 16,5 m eller 8,25 m med ukløyvd virke. 
80-årige Halvard Myrvang fra Skartlia i Nord-Torpa lagde vidjer av vier til 

gjerdet. Han la særlig vekt på å finne vier som var myk og jevn, slik han hadde lært 
det da han var ung. Ofte måtte en derfor bruke litt tid før en fant emner som var gode 
nok. 

Inn mot gropa går skiene 20--30 cm inn over konstruksjonen, for å sikre at dyrene 
ikke kunne passere mellom gjerdet og gropa. 

Skiene ble kløyvd for hånd av to personer ved hjelp av øks og to vridde jernkiler. 
En var i utgangspunktet skeptisk til om dette ville lykkes, men resultatet ble 

(;:·:~-Voll 
..,___ 12m 

- Fangstgrop 
9m 
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Fig. 8. Plan over det gjenoppbygde anlegget sett ovenfra. 
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Fig. 9. Kunstnerisk gjengivelse av hvordan fangsten kan ha foregått. Tegning E. 
Sigstad. 

imidlertid svært bra. Under arbeidet ble vi gjort kjent med at en ville fått et lettere 
materiale å arbeide med dersom stokkene hadde vært frosne. Tidsforbruket ville 
dermed blitt redusert, og kløyvningen mer nøyaktig. 

Forsøk på elgfangst 

Praktiske forsøk med fangst i innretninger av denne typen begrenser seg selv. Faren 
for å skade dyret er så stor, at realistiske forsøk ikke kan la seg gjennomføre. 

Gjerdenes effektivitet, og i en viss grad gropas, var det imidlertid mulig å teste i 
forbindelse med opptakene til video-produksjon «Jakten på elgens historie». Under 
vårtrekket i begynnelsen av mai i 1988, ble sperregjerdet oppsatt ved DR 42 C etter 
samme prinsipp som i den endelige rekonstruksjonen. På dette tidspunktet var ikke 
den innvendige konstruksjonen i gropa utført. Gropa ble fylt nesten helt opp til 
markoverflaten med hardpakket snø. Over dette ble det lagt et tildekkingsmateriale 
av bjerk- og fururajer, dekket med granbar og snø. Høyden fra dekkmaterialet og 
ned til snøen var ikke mer enn 30 til40 cm. 

I forlengelsen av de oppsatte sperregjerdene ble det satt opp 2 m høye, enkle 
tausperringer påhengt røde markørbånd i en lengde av l km i hver retning. I de to 
døgnene disse stod oppsatt, var det ingen av dyrene som var på trekk som reagerte på 
dette stengslet. Dyrene passerte direkte gjennom, uten å la seg affisere av denne 
sperringen. 

I samarbeid med Norsk institutt for naturforvaltning som på dette tidspunktet 
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foretok merking av elg i området, ble noen dyr forsiktig styrt mot gjerdene og gropen 
ved hjelp av helikopter. 

Ved første forsøk var avstanden mellom skiene i gjerdet opptil 40 cm. De tre 
elgene som ble drevet søkte langs gjerdet, og fant det stedet der avstanden var størst 
og presset seg igjennom. 

I forsøk nummer to ble skiene satt tettere, med en avstand av 15 cm. Det ene dyret 
som da ble styrt inn mot anlegget, søkte langs gjerdet etter en åpning, men passerte 
til slutt i åpningen der gropa lå. Det forsøkte imidlertid å bevege seg på kanten 
mellom gropa og sperre gjerdet. Her gikk skiene bare så vidt inn over selve konstruk
sjonen i gropa. 

I det tredje forsøket ble skiene trukket lenger inn over gropa. Dyret som da ble 
styrt inn, passerte over vollen og midten av gropa. Dekkmaterialet var imidlertid av 
så grove dimensjoner at dyret delvis greide å balansere på dette uten å gå i gjennom 
og bli «fanget». 

Det må presiseres at ingen av dyrene ble skadet under forsøkene. 

Vurdering av rekonstruksjonens kvalitet 

Gjerdets konstruksjon er kanskje den viktigste delen av et fangstanlegg. Siden 
dyrene i stor grad kommer inn mot systemene mellom gropene, blir gjerdets kvalitet 
av fundamental betydning. Byggeteknikk og vedlikehold vil være avgjørende for 
utbyttet. Fangstgropsystemer for elg uten slike gjerder eller stengsler vil ikke fun
gere. 

Avslutningen av gjerdene inn mot gropa er et kritisk punkt. For å sikre fangsten 
må gjerdene gå inn over selve gropa i en lengde på 30 til40 cm. 

Dekkmaterialets utforming må være tynt og stabilt. Bruk av tykke greiner vil øke 
muligheten for at elgen ikke blir fanget i gropa. 

Et fundamentalt spørsmål som forsøkene ikke ga svar på, er om den valgte 
konstruksjonsløsningen i gropa greier å holde dyret fanget over lengre tid. Gropas 
dybde kan ut fra utgravningene fastslås å være riktig. Sannsynligvis er dybden så 
stor, at dyret vil få fysiske skader ved fallet i form av beinbrudd. Dette vil i stor grad 
redusere dyrets mulighet til å komme seg opp fra gropa. Den delen av konstruksjo
nen som er usikker, er høyden på kassen. Den har ikke vært lavere, men kan ha vært 
noe høyere. 

Hellingsvinkelen på den traktformede delen kan også diskuteres. Den har ikke 
vært brattere enn det som ble valgt, men kan ha vært noe slakere. En slakere vinkel, 
for eksempel ned mot 37-40°, vil gjøre det vanskeligere for dyret å komme opp fra 
gropa. Avstanden opp til markoverflaten blir lengre, desto lavere hellingsvinkel en 
velger. 

Forsøk på å klargjøre disse forholdene vil innebære for stor grad av eksperimen
tering med levende dyr til at de kan forsvares utført. 
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Tidsforbruk 

Ved å bruke en allerede gravd grav som utgangspunkt for rekonstruksjonen, fikk en 
ikke foretatt arbeidstidsstudier på denne arbeidsprosessen. 

Slike studier er tidligere foretatt (Johansson 1984), men hans beregninger kan 
ikke automatisk overføres til Dokkaområdet. Til det er grunnforholdene for ulike 
mellom de to stedene der rekonstruksjonen er utført. I Johanssons eksempel er 
undergrunnen fluviale masser som det er lett å grave seg ned i. Tiden som går med til 
selve utgravningen av hullet er derfor i hans eksempel18 timeverk eller 3 personer i 6 
timer. 

I Dokkfløyområdet er derimot morenematerialet svært kompakt, og består som 
regel av to lag. Et lag avsatt under isen (bunnmorene) som består av finkornet 
leirskifer, og et tynnere lag (ablasjonsmorene) avsatt under isavsmeltingen. I områ
dene der fangstanleggene er anlagt, kommer en ned på bunnmorenen i en dybde av 
1,5 til 2 m. Den er overkonsolidert og enkelte ganger på grensen mot fjell i 
konsistens. Det siste gjelder særlig i de områdene der systemene på østsiden av 
vannet ligger. 

Funn av en brukket trespade i vollen på grop DR 50 viser et av de redskapene som 
har vært brukt til å grave med. 

Sannsynligvis må en for Dokkfløy øke tiden for selve gravearbeidet betraktelig 
sammenlignet med Johanssons eksempel fra Sverige. Et realistisk tall ville være 
50 %økning, det vil si 27 timeverk. 

De andre arbeidsoperasjonene involvert i byggingen kan summeres på følgende 
måte. Målingene tar utgangspunkt i bygging av en grop og 10 m gjerde av to 
personer. Redskaper som ble brukt var øks, vridd jernkile, slegge, spett, spade og 
kniv. 

Gravning av grop 
Hogging, kvisting og transport av virke (68 trær) 
Kløyving av skier (15-30 min. pr. tre) 
Bygging av kasse 
Tilpassing av skier i øvre del 
Oppsetting av stolper i gjerdet ( 14 stk.) 
Vidjer, innsamling og vriing ( 60 stk.) 
Montering av skier 
Diverse (tillaging av spiler til dekkmateriale, henting av mose, etc) 
SUM 

ca. 27 timer 
» 8 « 

» 18 « 

» 8 « 

» 46 « 

» 9 « 

» 7 « 

» 20 « 

» 12 « 
ca. 155 timer 

Tidsforbruket til arbeidsoperasjonene i forbindelse med tillaging og legging av 
dekkmaterialer er stipulerte. Disse arbeidsoperasjonene ble ikke utført i forbindelse 
med rekonstruksjonen. 
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Til sammenligning med tidsforbruket som her er oppgitt kan det nevnes at i et 
tilsvarende forsøk i Sverige (Johansson 1984:34), lå det totale tidsforbruket på 24 
dagsverk. Dette arbeidet omfattet imidlertid ikke bygging og oppsetting av et 
sperregjerde. Tildekking av gropa ble også foretatt på en mindre arbeidskrevende 
måte. 

Dersom en setter dagsverket lik 8 timer tok byggingen av rekonstruksjonen ved 
Dokkfløy 19 dagsverk for to personer. 

Ved erfaring og trening vil en sannsynligvis uten vanskeligheter kunne redusere 
tidsforbruket med 25 %. Det vil si at et realistisk tidsforbruk har ligget på 14-15 
dagsverk. 

Rekonstruksjonen som element i en kultursti 

I Dokkaprosjektet er det satset mye på fortløpende formidling av resultater fra 
utgravningene. For å kunne dekke interessen etter at prosjektet avsluttes ved 
utgangen av 1989, er det igangsatt et prosjekt mellom De Sandvigske samlinger, 
Fylkeskonservatoren i Oppland, Gausdal kommune og Dokkaprosjektet ved Uni
versitetets Oldsaksamling. 

Disse tiltakene består av to deler: 
Del en er bygging av et utmarksmuseum ved Kittilbu setergrend nord for det nye 

Dokkfløymagasinet. Utstillingene skal presentere resultatene av utgravningene, og 
samtidig gi et generelt bilde av bruken av Gausdal Vestfjell fram til i dag. 

Del to er en kulturs ti på l ,5 km som går fra Kittilbu til den nye strandsonen ved 
Dokkfløy. I denne sammenhengen inngår den rekonstruerte fangst gropen, og et 
rekonstruert jernutvinningsanlegg fra middelalder (Jakobsen et. al. 1988). Fornmin
ner som jernvinneanlegg fra eldre jernalder og middelalder, ugravde fangst groper, 
seterbebyggelse og presentasjon av ulike former for skogsdrift er andre elementer i 
stien. Som det nyeste tilskuddet til områdets kulturhistorie presenteres vassdragsut
byggingen. 

Målsettingen med kulturstien er å gi lokalbefolkning og turister en opplevelse av 
kulturminnene i et naturlig miljø. Tiltaket har fått en svært positiv respons, og 
holdningen til kulturminnevern og til arkeologi i lokalmiljøet har i prosjektperioden 
gjennomgått en positiv utvikling. Det store antallet besøkende som har fått omvis
ninger (i 1988 ca. 6500 personer) viser at det er stor interesse og behov for en slik 
presentasjonsform av kulturminnene. Dette samsvarer også godt med de holdnin
gene som framkom ved en meningsmåling om kulturminner i 1983, utført av Mar
keds- og mediainstituttet. Her svarte 69,8 % at de foretrakk å oppleve kulturmin
nene i sitt eget miljø (MMI 1983: tab. 27), framfor å gå i museer eller få dem 
presentert i fjernsynsprogram. 

Slike tiltak er krevende dersom de ikke skal bli sjablongmessige, men på lengre 
sikt vil effekten av en slik tilrettelegging av fornminner i lokalmiljøene være viktig. I 
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Fig. l O. Omvisningene var ikke bare enveiskommunikasjon. Ofte fikk vi opplysninger 
om jakt og fangst i området som var verdifulle. 
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dagens fritidssamfunn konkurrerer vi med et utall av andre tilbud. Skal de verdiene 
kulturminnevernet påberoper seg nå fram, må vi i langt større grad enn tidligere lytte 
til hva folk rundt oss i samfunnet tillegger vekt og ønsker. Det er å håpe at tiltakene 
ved Dokkfløy kan være et skritt i riktig retning. 

Summa ry 
A Reconstructed Moose Pitfall System by the Dokkfløy Lake 

Extensive investigations of moose pitfall systems have recently been undertaken in 
the Dokkfløyvatn area. These inquiries were conducted in connection with the 
regulation of the Dokka watercourse, which is in the rural districts of Gausdal and 
Nordre Land, in the county of Oppland. 

It is now known that over 200 moose migrate through the Dokkfløy area ever 
spring and autumn. Since 1980, the Norwegian Institute for Nature Research 
(NINA) has accumulated a detailed record of the migration route of this animal 
population. An important result of these investigations is a substantial increase in 
our knowledge of the stability of these migration routes. 

Archaeological investigations have relocated five hun ting pit systems consisting of 
a total of 121 pitfalls. Thirty-eight of these have been excavated. These excavations 
have also produced the first evidence in all of Fennoscandia of fences between the 
pitfalls. These fence were between two and a half to three meters high. 95% of the 
moose migrating through this area pass through one or more of these systems of 
pitfalls and fences. 

A reconstruction was built based on the results of the excavation of two pitfalls and 
one of the fences. The foundations for this reconstruction are illustrated in Figures 6 
to 8. Birch was the predominant material used both for the construction of the 
interior and for the fences. 

From the building of the reconstruction it was determined that two persons would 
require 155 hours, or 19 working days, for digging, constructing and preparing one 
pitfall and ten meters of fencing. It was also estimated that with experience this 
working time could probably be reduced by 25%, or to 14-15 working days. 

The quality of the reconstructed fence was tested by driving moose towards it. 
From this it was determined that the fence slats must be set dose together and that 
the entire construction must extend to the very edge of a pitfall, if it was to function. 

This reconstruction, in conjunction with a number of other ancient monuments, 
has been incorporated into a cultural nature trail. These are part of a local presenta
tion of the results of the archaeological investigations along the watercourse of the 
Dokka River. 
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Brit Solli 

Norske middelalderbyer og bydannelse 
Et arkeologisk utsyn 

De siste 15-20 årene har det foregått en intens arkeologisk undersøkelsesvirksomhet 
i enkelte norske byers bygrunn. Både historikere og arkeologer har hatt en optimis
tisk holdning til hvordan vår viten omkring våre eldste byers oppkomst og utvikling 
kunne økes ved hjelp av dette enorme kildematerialet. Det var gjennom arkeologisk 
materiale at man skulle kunne «kaste nytt lys over de hjemlige middelalderbyenes 
historie og finne mer endelige løsninger på en del hovedproblemer som er reist i 
tidligere forskning» (Helle & Nedkvitne 1982:38). Kunnskap om byenes fysiske 
struktur, næringsliv og dagligliv skulle fortelle om forhold som de skriftlige kilder 
alene ga dårlig inntrykk av. Gjennom arkeologien mente man at man hadde mulig
heter til også «å komme bakenfor det tidsrommet skriftlige kilder belyser, og 
dermed for å trenge dypere inn i det hovedproblemet som middelalderbyenes 
oppkomst er» (ibid.). Mitt inntrykk er at denne optimismen nå, på slutten av åtti
tallet, er i ferd med å erstattes med en viss resignasjon. 

Man graver, finner og magasinerer fremdeles. Analysene, syntesene og publika
sjonene uteblir. Den enorme akkumulasjon av data har ennå ikke resultert i pro
blemløsende kunnskapsakkumulasjon, kun akkumulasjon. Det ser ut til at vanske
lighetene, både teoretisk og metodisk, ved å analysere dette «massematerialet» er 
blitt kraftig undervurdert. Hverken tid, penger eller menneskelige ressurser strek
ker til. I det følgende skal jeg forsøke å drøfte hvordan arkeologien til en viss grad 
har kastet et lysskimmer over «hovedproblemer», samt komme med noen tanker 
omkring «massematerialets» rolle i denne sammenheng. 

Hva er en «by»? 

Hva gjør et sted til en «by»? Finnes det visse vilkår et sted må oppfylle før det kan 
regnes som en «by»? Knut Helle har ved flere anledninger operert med kriterier for 
bydannelser (f.eks. Helle 1964, 1974, 1982, 1985). Følgende er 1982-utgaven til 
tospannet Helle & Nedkvitne: a) Stedet må fungere som et sentrum i forhold til et 
større eller mindre omland (et funksjonelt kriterium som innebærer spesialisering i 
forhold til omlandet; økonomisk, rettslig, administrativt, religiøst og kulturelt). b) 
Stedet må være et tettsted i forhold til distriktene omkring (et strukturelt kriterium 
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som innebærer varig befolknings- og bebyggelseskonsentrasjon i forhold til om
landet). 

Lunden har tidligere anklaget Helles definisjoner og kriterier for å være statiske, 
kun anvendelige på moderne byer (m.a.o. etnosentriske) og at det som forskerne 
virkelig har bruk for «er omgrep som set ein i stand til å karakterisere dei skiftande 
former for byliknande strukturar og byliknande funksjonar vi kan observere gjen
nom tidene» (Lunden 1972:85). Lunden henviser videre til Karl Polanyis begrep 
«port of trade» (se f.eks. Polanyi 1963). 

I en kommentar til ovennevnte by-kriterier understreker imidlertid Helle & 
N edkvitne at det ikke finnes noen absolutt målestokk og at kravene kan variere med 
tid og sted. Lundens reservasjoner av 1972 er tydeligvis tatt til etterretning, men uten 
at man som Lunden har sett seg nødsaget til en temmelig ukritisk overføring av 
Polanyis begreper til hjemlige forhold. 

By-kriteriene er et fast punkt som våre arkeologiske og historiske kilder skal 
sammenholdes med. Kriteriene må imidlertid aldri oppfattes som absolutte, en slags 
begrepsmessig tvangstrøye, som kjensgjerningene skal presses inn i. 

I det svenske prosjektet «Medeltidsstaden» har man tatt utgangspunkt i omtrent 
de samme kriteriene som Helle & Nedkvitne, med den forskjell at topografiske 
kriterier er skilt ut som egen gruppe. Helle regner disse for en undergruppe av de 
strukturelle (Helle 1980: 16). En by har alltid en eller flere sentrumsfunksjoner 
regionalt og/eller i f(_)rhold til andre sentrumsdannelser. En sentrumsdannelse inne
har spesielle egenskaper som gjør at stedet skiller seg ut fra sine omgivelser. En 
sentrumsdannelse er således relativt sett en tilstand. Man må regne med at de 
«tettsentra» som nevnes i fig. l var sentrumsdannelser i sistnevnte forstand. 

Noen av sentrumsdannelsene i fig. l skulle komme til å forsvinne i løpet av 
middelalderen. Hvorfor skulle noen sentrumsdannelser (for)bli byer og hvorfor 
forsvant andre? Hvilke endrede forutsetninger er det her snakk om? En sentrums
dannelse er en tilstand. Den er imidlertid ikke i stillstand. Det ser ut til at innebygget 
i den aktuelle tilstand ligger kimen til endring; ekspansjon eller undergang. 

En by er en sentrumsdannelse og en sentrumsdannelse er en tilstand, funksjonelt 
og strukturelt, som skiller seg ut fra sine omgivelser. Hvis vårt mål er å forstå byens 
raison d'etre, så kan vi ikke bare konsentrere oss om selve den tettbygde bykjernen, 
kunnskap om byens oppland er like vesentlig. Med andre ord vi må studere forhold 
som gjelder sentrum og periferi. 

Sentrum og periferi 

Stein Rokkans banebrytende arbeider omkring politiske og kulturelle skillelinjer i 
nyere norsk samfunnsliv, har gitt begrepsparet «sentrum og periferi» en helt spesiell 
problemløsende klang i norsk samfunns- og historieforskning. For Rokkan «er den 

134 



N 

t 

Fig. l. Tettsentra i Norge som er omtalt med by termer i middelalder kilder (etter Helle 

& Nedkvitne 1982). 
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avgjørende karakteristikk ved et sentrum et sett rituelt strukturerte bygninger: are
naer for elite-kommunikasjon, apparater for utsiling av inngående og utgående 
budskap» (Rokkan 1983:70). Det er ifølge Rokkan ikke mulig å identifisere sentre 
eller periferier uten å studere kommunikasjonsnettverket (ibid.). Rokkans modeller 
er ment å skulle kaste lys over fremveksten av det moderne Norge, men mon ikke om 
hans modeller skulle kunne virke ideskapende for oss arkeologer også. 

At et sentrum er arena for elite-kommunikasjon betyr at det foreligger en viss 
maktkonsentrasjon. Maktrelasjoner er således viktige i forbindelse med bydann
else. Urbaniseringsstudier i skandinavisk middelalder er da også nært tilknyttet 
forskning omkring tidlig statsdannelse og konsolideringen av rikskongedømmet. 

En type «Sentrum og periferi»-modell som arkeologer har anvendt i ca. 20 år er 
den såkalte «Central Place Theory» (CPT) (f.eks. Clarke 1968, Grant (red.) 1986, 
Hodder 1972, Hodder & Hassalll971, Renfrew 1975). CPT ble utviklet av den tyske 
geografen Walter Christaller (1933). Hans empiriske materiale var et av vårt 
århundres viktigste kommunikasjonsnettverks-elementer; nemlig telefonnettet. 
« ... Central Place Theory concerns nuclei of population, their spacing over an 
isotropic plain, the relationships between them in terms of services offered, and the 
sizes of settlement related to the general pattern» (Reece 1986:41). I de seinere år 
har heller ikke anvendelsen av CPT unngått den post-prosessuelle reaksjonen mot 
mekaniske modeller og ukritisk overføring av metoder fra andre disipliner (se f.eks. 
Grant (red.) 1986). Til tross for at både CPT og Rokkans modeller er utviklet med 
helt andre problemstillinger for øye enn arkeologiske, mener jeg at ideene de 
representerer kan virke klargjørende for arkeologer. Angrepsmåten gjør at ulike 
komponenter skilles ut, det være seg av funksjonell, strukturell eller spatiell karak
ter. Slik kan problemer omkring byoppkomst og by dannelse abstraheres til et mer 
generelt plan og arkeologen kan utvikle tankeredskap som frigjør henne/ham fra det 
detaljenes tyranni som eksempelvis utgravninger i en bys middelalderske bygrunn i 
realiteten er. 

Om middelalderbyenes oppkomst 

Forskning omkring våre eldste byers oppkomst og utvikling har stått sentralt hos 
såvel middelalderhistorikere som arkeologer siden midten av forrige århundre. 

Fig. l viste tettsentra omtalt med bytermer i middelalderkilder. Som nevnt utvik
let ikke alle disse seg til byer i rettslig og administrativ forstand og noen skulle 
komme til å forsvinne helt i løpet av seinmiddelalderen, f.eks. Borgund og Veøy. 
Mellom historikere og arkeologer har det hersket tre hovedsyn omkring de eldste 
byers oppkomst og tidlige utvikling: 

(l) »Strandstedsteorien» ble lansert av P .A. Munch (1849). De fleste middelalder
byer i Norge grodde frem fra handels- og markedsplasser eller fiskerleier som 
seinere ekspanderte takket være kongelige eller andre administrative interesser. 
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Stikkord: Kommunikasjonsmessig beliggenhet, gode havnevilkår og jordbruksopp
land, handel, håndverk og fiske, stedsnavn med sentrumsantydninger. Foruten 
Munch har bl.a. Koht (1919) og Bugge (1916) sluttet seg til hovedprinsippene i 
denne oppkomstteorien. 

(2) Gustav Storm (1899) fremkastet ideen om at de viktigste byer i middelalderen 
-Bergen, Oslo og Nidaros - opprinnelig var kongsgårder som kongene «utså til 
byanlegg» (Helle & Nedkvitne 1982:55). Stikkord: Kongesagatradisjon, eldre kon
gsgårder, likheter i bebyggelsesmessig planløsning. Denne oppfatning er seinere 
hevdet for Bergen av bl.a. A. Herteig (1969). 

(3) Edvard Bull d.e. (1918) skulle komme til å se kirken som den sentrale faktor 
for byutviklingen; « ... handelens omfang og kongedømmets inntekter strakk ikke 
til for å skape byer; dem ville han først for alvor regne med når kirken etablerte faste 
sentra» (Helle & Nedkvitne 1982:55). Stikkord: Kirken og dens underhold, dvs. 
tilgang på jordbruksprodukter fra nærmeste omland. 

Disse tre hovedsyn sammenligner og setter Helle & Nedkvitne i relieff til dagens 
forskningstradisjon på denne måten: «I virkeligheten er det utbredt enighet blant 
forskerne om at de fleste norske byene vokste fram på steder med eldre sentrums
funksjoner, at kongemakten tidlig grep fremmende inn i byutviklingen, og at kirken 
som mer selvstendig bydannende faktor gjorde seg gjeldende fra omkring 1100. Den 
reelle uenigheten gjelder den relative betydningen av de forskjellige bydannende 
faktorene og hvor langt urbaniseringen var kommet i forskjellige faser» (ibid.). 

Kriterier og kilder 

«Dersom kjensgjerningene ikke stemmer med teorien, så Gud nåde kjensgjernin
gene» (tilskrevet anonym vitenskapsmann, sitert i Gjessing 1977:9). Kjensgjernin
gene ja, hvilke muligheter har arkeologen til å fastslå om et sted oppfyller vilkårene 
for å kunne regnes som by? Med andre ord: Hvordan ut fra de generelle bykriterier 
utlede operasjonelle problemstillinger som kan prøves i det arkeologiske materi
alet? 

Nedenfor følger noen eksempler på de vanligste operasjonelle problemstillinger: 

l. Kan man påvise en bygningsmessig fortetning? 
2. Virker bebyggelsen å være anlagt etter en plan? 
3. Er kulturlagsakkumulasjonen sterk? 
4. Er innslaget av artefakter/økofakter av ikke-regional proveniens relativt bety-

delig? 
5. Kan man påvise større kai- og bryggeanlegg? 
6. Viser artefaktmaterialet tegn på standardisering? 
7. Kan man påvise bygninger som har hatt klare spesialfunksjoner? 
8. Er innslaget av steinarkitektur relativt betydelig? 
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9. Antyder økofaktsammensetningen at livsmiljøet på stedet er betydelig preget av 
mennesker? 

Positivt svar på l, 2, 3 og 9 antyder at det strukturelle kriterium som innebærer varig 
befolknings- og bebyggelseskonsentrasjon i forhold til omlandet er oppfylt. Positivt 
svar på 4, 5, 6, 7 og 8 antyder at det funksjonelle kriterium som innebærer spesialiser
ing i forhold til omlandet; økonomisk, religiøst og muligens kulturelt er oppfylt. 
Positivt svar på spørsmål2 kan tolkes som et tegn på at stedet ble administrert ut fra 
en gjennomtenkt plan. Betydelig innslag av steinarkitektur, enten den er profan 
eller sakral, sier oss noe om i hvilken grad stedet var en arena for elite-kommunika
sjon. Ut fra Rokkans kriterium kommunikasjonsnettverk, så er spørsmål omkring 
topografi og geografisk beliggenhet vesentlig. Størrelse av kai- og bryggeanlegg er 
selvfølgelig også viktig i denne sammenheng. 

Disse problemstillingene er konsentrert omkring byen selv. Som tidligere påpekt 
må vi imidlertid for å forstå byens oppkomst og utvikling studere ikke bare sentrum, 
men også periferien. I denne sammenheng er dette først og fremst byens nære 
omland. Vi ønsker således å undersøke en regions potensiale for å forsyne en by med 
fødevarer, arbeidskraft, bygningsmateriale (tømmer og eventuelt stein) etc. 
Regionens kommunikasjonsnettverk spiller en vesentlig rolle for hvor stort byens 
naturlige oppland kan ha vært. Mulige undersøkelsesområder er: Topografisk 
kartlegging (spesielt bonitet), mulige ferdselsårer og bosetningsmønster. 

Videre så kan man forsøke å påvise andre typer sentrumsdannelser som i forhold 
til byen var periferi; eksempelvis kirkesteder, storgårder og eventuelle mindre 
kjøpsteder som er kjent fra skriftlige kilder eller som antydes i stedsnavn. 

Slike studier omkring våre eldste byers periferi er for en stor del u pløyd forsk
ningsmark. Det er derfor ikke umiddelbart lett å formulere operasjonelle problem
stillinger, det er langt enklere å peke på problemområder det bør satses på i 
fremtiden. 

Hovedproblemer og massemateriale 

Mengden materiale utgjør det største problemet ved moderne utgravninger i midde
laldersk by grunn. Problemstillinger omkring topografi og bebyggelsesmønstre frem
står som relativt håndterlige (se f.eks. Schia 1987). Men hvordan analysere og tolke 
tonnevis med beinfragmenter, tre- og lær biter, metall- og keramikkstykker etc. som 
befinner seg omkring i kulturlagenes gytjelignende kaos bestående av flis, møkk, 
sand, leire etc.? Hva er enestående ved en byutgravnings massemateriale bortsett fra 
at det er en masse av det? Igjen tror jeg det vil være klokt ikke å underkaste seg 
detaljenes tyranni, men heller ta tilflukt til «modellenes ytterst temporære tyranni» 
(Rokkan 1983:72). I det følgende skal jeg skissere om ikke en modell, så noen 
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generelle tanker vedrørende kulturlagsakkumulasjon og problemer omkring byopp
komst og utvikling. 

Anders Andren har delt inn middelalderarkeologiens kildemateriale i manifeste 
(bevisste konstruksjoner) og latente (tilfeldige, slumpmessige rester) spor, der 
massematerialet, ifølge ham, så avgjort er såkalte latente spor; en kulturgytje «fylld 
med allehanda avfall och rester av miinsklig verksamhet» (Andren 1985: 10). Andren 
underbygger etter min oppfatning en slik inndeling særdeles dårlig ettersom han 
overhodet ikke drøfter grunnleggende vanskeligheter omkring de latente spor. I 
artikkelen «l stiidernas undre viirld» forsøker han tydeligvis å bøte på dette misfor
hold (Andren 1986). Her formulerer han bl.a. følgende: «Å ven sjiilva (kulturlager) 
tillviixten måste vara ett utslag av de samhiilleliga sammanhang i vilka kulturlagren 
bildades. Och att forsoka nå till dessa sammanhang blir då också ett steg mot att 
forstå massmaterialens forutsiittningar» (ibid. :262). Forsåvidt ikke noe særlig origi
nalt synspunkt i og med de siste 20 års utvikling av informasjonstapsmodeller i 
arkeologien (f.eks. Schiffer 1972), men tydeligvis relativt nye tanker innen «middel
alderarkeologien». Andren sammenholder imidlertid dette banale faktum med 
empiriske observasjoner som åpner for interessante tolkninger. Han tegner et 
generelt bilde av kulturlagsakkumulasjoner over tid i flere skandinaviske middelal
derbyer, bl.a. Oslo og Trondheim, og finner at uavhengig av byenes alder og 
geologiske forutsetninger så er «kulturlagren ( ... ) som miiktigast under tidig- och 
hogmedeltid, for att under senmedeltiden minska eller helt forsvinna» (ibid.) (se 
eks. fra Lund i fig. 2). Hva betyr dette? Prinsipielt bør de tynnere kulturlagene i 
seinmiddelalderens byer kunne forklares med at avfallsdeponeringen minsket og/ 
eller at renholdet øket (ibid. :263). Dette kunne eksempelvis ha skjedd slik: Gjødse
len forsvinner ut av byen i og med at jordbruket intensiveres, husdyr blir holdt i 
innhegnede og avgrensede områder, gjødsel og annet avfall ble rett og slett oppfattet 

TIL LV AXT PER ÅR 
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Fig. 2. Skjematisk fremstilling av forandringer i kulturlagsakkumulasjonen i Lund 
(etter Andren 1986). 
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som utrivelig kloakk og ført ut av byen til dertil egnede steder. Det interessante er at 
enhver antydning om intensivert renhold fra by beboernes side sier noe om holdnings
endringer og kanskje ikke minst om bymyndighetenes mulighet til å sette makt bak 
kravene til renhold og avfallsdeponering. Fra normative kilder som bylover kjenner 
vi til at myndighetene gjorde visse anstrengelser i denne retning. 

Kulturlagsakkumulasjon kan således ha noe med nærvær eller fravær av en 
administrasjon som fungerte, bybeboernes aksept av at deres atferd på dette felt var 
å betrakte som kodifisert og at samfunnet hadde sanksjonsmuligheter overfor de 
som forbrøt seg mot allmenn sedvane, skikk og bruk på dette felt. 

Sett slik blir kulturlagstilvekst over et visst tidsrom et mål på byens organisatoriske 
evne og nivå. Eksistensen av dype kulturlag blir derved ikke bare et operasjonelt 
kriterium på en tilstand, men også på indre endring politisk og sosialt. Tradisjonelt 
har man først og fremst ment at massematerialet og kulturlagsakkumulasjon kunne 
avspeile ervervsøkonomiske endringer i middelalderbyen, men med bakgrunn i det 
foregående ser vi at kvantitative analyser av massematerialet like godt kan reflektere 
endring i avfallsdeponering. Hvilke muligheter ligger i ovennevnte erkjennelse 
omkring kulturlagenes genese når det gjelder «hovedproblemer» som oppkomst og 
utvikling av våre eldste byer? 

Vel, umiddelbart ser det ut til at mulighetene er størst når det gjelder problemstil
linger omkring utvikling og endring. Hvis det er slik at kulturlagstilveksten minsker i 
seinmiddelalderen, ikke bare i Trondheim og Oslo, så er det ikke vanskelig å passe et 
slikt bilde inn i den generelle politiske utvikling gjennom høymiddelalderen og 
fremover; Norge var blitt en stat, rikskongedømmet var konsolidert, maktrelasjoner 
i store trekk fastlagt, byene var et etablert infrastrukturelt element (etablerte 
arenaer for elite-kommunikasjon i Rokkans terminologi) og allerede i 1274 og 1276 
fikk man lover som skulle gjelde i alle deler av kongeriket, henholdsvis Landsloven 
og Byloven. 

De strukturelle hovedlinjer var lagt, agrarkrise eller svartedauden skulle ikke 
komme til å forandre dette vesentlig. Med dette mener jeg å si at byen var et 
strukturelt element i samfunnets kommunikasjonsnettverk, pest og kriser kunne 
redusere byenes livskraft og hemme deres vekst for en stakket stund, men byen som 
ide og fenomen skulle aldri bli alvorlig truet. Viktige sentrumsdannelser skulle 
komme til å bukke under fysisk, for så å oppstå et annet sted innen samme region, 
kanskje ut fra andre økonomiske og teknologiske forutsetninger som lå utenfor 
sentrumsdannelsens umiddelbare omland. 

Som eksempel kan nevnes Veøy (omtales med bytermer i skriftlige kilder ved flere 
anledninger, se fig. l) som forsvinner i løpet av seinmiddelalderen. Religiøst skulle 
øya komme til å være et sentrum for bygdene omkring helt opp i vårt eget århundre, 
men økonomisk og politisk skulle Veøy komme til å bli periferi, først i forhold til 
Bud i ytre Romsdal (beliggende ved skipsleia, nordlandshandel, fiskerier, åsted for 
det siste norske riksrådsmøte i 1533) og så i forhold til Molde ( oppgangssaga, 
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hollenderhandel, ladested 1614 og kjøpstadsprivilegier 1742). 
Fremtidige studier i kulturlagstilvekst kan kanskje gi mest interessante resultater i 

de tilfeller der vekstvariasjonene er mindre og ikke så påfallende som i seinmiddelal
deren. Kan f.eks. endringer i kulturlagstilvekst datert til tidlig middelalder eller i 
første del av høymiddelalderen antyde noe om brytningsår, ustabile sosiale og 
politisk-organisatoriske forhold? Systematiske studier der hastighet og endringer i 
kulturlagsakkumulasjon sammenholdes med generelle problemer omkring bydann
else er etter min oppfatning et mulighetenes forskningsfelt. 

Sluttord 

«Byen» som fenomen fascinerer såvel kunstnere som forskere og det er skapt 
klassiske «fortellinger» (Lyotard 1986) med mytologisk kraft omkring «Byen»: Max 
Webers «Die Stadt», Charles Chaplins «City Lights», Jacques Tatis «Play Time» og 
Gordon Childes tese om «The Urban Revolution» for å ha nevnt noen av de mest 
kjente. En oversettelse av «By» til mer kultur-geografiske termer som «sentrale 
steder», «tettsentra» eller «sentrumsdannelser» fjerner utvilsomt noe av det spen
ningsladede omkring fenomenet. Leseren kan kanskje synes at jeg i det foregående 
har vært noe upresis i min omgang med geografiske termer. Grunntanken bak denne 
«fortellingen» har vært at innebygget i begreper som «by» og «sentrum» ligger et 
bevegende, dynamisk aspekt som forskeren må gripe både med hensyn til begreper 
og fakta, teori og empiri, for om mulig å kunne avspeile en fortidig virkelighet. Ideen 
er at vi alltid må kjempe for å søke det faste i det flytende og det flytende i det faste. 
Det temporært faste kan sies å være representert i våre kriterier og begrepsdefinisjo
ner. Det flytende i den strøm av handlinger og hendelser som var «fortiden». Men 
det faste kan også utgjøres av de såkalte ugjendrivelige historisk/arkeologiske 
«data». Det flytende hvordan nye innfallsvinkler og for-meninger i hermeneutisk 
forstand endrer forskeren/nåtidsmenneskets forståelse, tolkninger og fremstilling av 
disse «data». 

Arkeologer har de siste ti-år strevet etter å presisere og definere. Konsekvensen 
av dette er blitt en klarere oppsplitting i årsakskomponenter, noe som er en fordel 
analytisk, men kan være en ulempe syntetisk. Stein Rokkan viker eksplisitt tilbake 
for Jens Arup Seips krav om presise definisjoner av begrepene «sentrum» og 
«sentralitet». Hans verbale avledningsmanøver er kanskje ikke særlig leservennlig, 
men like fullt elegant: «Min taktikk er maksimal åpenhet i gjennomtenkningen av 
modellstrukturer: jeg er overbevist om at en for tidlig fastfrysing av terminologi er 
direkte hemmende for innovasjon i forskningen. ( ... ). Skulle jeg formulere et 
grunnprinsipp for forskningsstrategi ( ... ) måtte det bli noe i denne retningen: vik 
ikke unna for spekulasjon, endog 'begrepspoesi' i søkningen etter tankeøkonomisk 
fruktbare forklaringsmodeller, men forplikt deg samtidig til å tenke gjennom de 
ulike alternativer for systematisk konfrontasjon med empiriske data» (Rokkan 
1983:69). 
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Summary 
Norwegian Medieval Towns and Theories of Urbanization 
En archaeological perspective 

This p aper presents a discussion of the concepts town and central place. Questions 
concerning the taphonomic histories of medieval culturallayers are also discussed. 

During the 1970s and early '80s extensive excavations were performed in some 
Norwegian towns of medieval origin. This «dug-up» material was expected to 
provide solutions to some of the problems connected with research in the field of 
urbanization and origins of towns in Norway, or at least to shed new light on to 
existing theories. 

The excavations resulted in an enormous accumulation of data. We are faced with 
the cardinal question of whether there is a proportional accumulation of new 
knowledge. It is, unfortunately, an indisputable fact that much of this wealth of 
material has not yet been analysed, in fact not even published. 

Towns are traditionally defined as central places in terms of both structure and 
function. Central places are those whose actual historical/archaeological facts agree 
with the structural/functional criteria. According to Stein Rokkan, a Norwegian 
social scientist, a central place is characterized by aset of ritually structured build
ings, i.e. arenas of elite communication. A study of the networks of communication 
is required if we are to be able to identify a centre, as opposed to a periphery. 
Rokkan's criteria are closely related to Walter Christaller's theory of the central 
place. 

How are towns/central places to be recognized archaeologically? The following 
traits are significant: an agglomeration of buildings, organized plan/structure, an 
accumulation of cultural layers, artefacts/ecofacts of non-regional provenance, 
quays and a structured waterfront, a certain standardisation of artefacts, buildings 
with special elite functions, stone architecture, and ecofact-assemblages showing 
strong human impact. 

The degree of elite con tro l is reflected in the accumulation speed of culturallayers. 
The author maintains that the variations of content and accumulation of cultural 
Iayers in medieval towns reflect not only changes in subsistence strategies and/or 
commerce, but also the spatia! organization of refuse disposal. The manner in which 
an urban community deals with its trash problems is a measure of the organizational 
leve l, and of the society's sanctional power against those bre aking the rules of refuse 
disposal. 

Consequently the stability/instability of administrative power in a town may be 
recognized in the accumulative variations and the spatia! distribution of the cultural 
layers. 

In the late medieval town, we can observe a marked decrease in the accumulation 
of the cultural layers. This is in keeping with the consolidation of administrative 
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power, and the firm establishment of the town as a structured element in the 
communication network of late medieval society. 
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Ingvild Øye 

Kaupangen i Sogn i komparativ belysning 

I 1183 satte kong Sverre for første gang sine syslemenn over Vestlandet. De to 
syslemennene i Sogn tenkte å feire jul i Lusakaupang, og krevde utredsler av 
sogningene til dette. Det ville ikke kaupangsmennene og sogndølene finne seg i. De 
overfalt syslemennene og drepte dem sammen med de fleste av hærsveiten deres. 
Neste sommer tok kong Sverre hevn. Han sendte folk på seks skip til Lusakaupang. 
Der ranet de alt det godset de fikk tak i og brente kjøpstaden. 

Det er Sverres saga som forteller om de dramatiske hendinger i 1183-84 (Ss. 85, 
88, 101, 190). Her dukker Kaupanger i Sogn for første gang opp i bevarte skriftkil
der. Stedet blir omtalt som en by - caupangr eller caupstaor, der det bodde 
caupangsmenn (Ss. 85, 88). Den nedsettende omtalen Lusa-caupangr forekommer 
bare i Sverres saga. Fra 1300-tallet er stedet kjent som Kaupanger, og det het det nok 
også på Sverres tid. Dette er den eneste lokaliteten på Vestlandet vi kjenner under 
Kaupang-navnet. 

For å belyse Kaupangers oppkomst og utvikling som sentrum til og med middelal
deren vil jeg her trekke inn alle tilgjengelige kilder til Kaupangers egen historie -
arkeologisk materiale så vel som skriftlige opplysninger og stedsnavn. Jeg vil også 
sammenligne stedet med andre norske lokaliteter som bar Kaupang-navnet, og med 
andre vestnorske sentrer det er naturlig å sammenligne Kaupanger med, i første 
rekke de såkalte «småkjøpstedene» Borgund og Veøy i Møre og Romsdal og dertil 
Kinsarvik i Hardanger. 

Kaupanger er i dag et bygdelag innen Sogndal kommune. Stedet ligger sentralt i 
Sogn, midtveis i fjorden og omtrent i skjæringspunktet for de tre fjordarmene 
Lusterfjorden, Årdalsfjorden og Lærdalsfjorden. Fra disse fjordbunnene førte 
gamle fjellveier til de indre østlandsdalførene Gudbrandsdalen, Valdres og Halling
dalen. Som den første og beste havnen på sjøvegen videre ut fjorden ligger Amla
bukti. Innenfor det forholdsvis smale innløpet vider bukten seg ut til en stor lagune
formet havn med ly mot alle vindretninger. Inne i bunnen av bukten ligger Kaupan
ger kirke og hovedgård ved utløpet av Kaupangerelvi. 

I Kaupanger har det vært foretatt flere mindre arkeologiske undersøkelser, der 
noen har hatt som formål å lokalisere den gamle handelsplassen: på Øvre Amla 
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f. 
Fig. l. Kaupanger har en sentral beliggenhet i Sogn, midtveis i fjorden og omtrent i 
skjæringspunktet for de tre fjordarmene Luster/jorden, Årdalsfjorden og Lærdals
fjorden. 

(G.F. Heiberg og S. Grieg 1932) og på Kaupanger hovedgård (Herteig 1969, 1970 og 
Øye 1977). I forbindelse med restaureringen av Kaupanger stavkirke i 1960-årene 
ble det også foretatt arkeologiske undersøkelser der (Liden) og i området like ved 
(Blindheim 1965, Christie 1965). 

Kaupangers bosetningsområde er ennå ikke arkeologisk påvist, men ut fra en 
samlet kildevurdering er det naturlig å søke det i det slake lendet nedenfor kirken på 
østsiden av elven, dvs. tunområdet til Kaupanger hovedgård (Øye 1986: 381-384). 

Bosetningsområdene på Borgund, Veøy og i Kinsarvik er også sjøvendte med 
gode havneforhold og sentral beliggenhet i forhold til samtidens ferdsel. Kinsarviks 
beliggenhet i Hardangerfjorden minner om Kaupangers i Sognefjorden. Borgund og 
Veøy lå derimot nærmere kystleia, begge i skjæringspunktet mellom store for
greinete fjordsystemer og øyene i ytre strøk. 

Den arkeologiske innsatsen på disse stedene varierer sterkt i omfang. I Borgund 
har det vært foretatt omfattende undersøkelser (Aars 1904, Fischer 1912, P. Fett 
1940, Enger og Lange 1953/54, Herteig 1954-68, 1973 og 1975). Prøvegravningene 
på Veøy dekket et mindre område (Herteig 1953), men i tillegg har vi opplysninger 
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fra eldre registreringer (Schoning 1773: 128-133, Bendixen 1879: 131-137, Olafsen 
1926: 339-344). Undersøkelsene i Kinsarvik er heller ikke særlig omfattende (Bakka 
1954, Fett 1952 og 1956, Lange 1959, Christie 1960, Herteig 1968). 

På Borgund er bosetningsområdet anslått til40-45 dekar, og det utgravde områ
det utgjør ca 1/10 av dette (Herteig 1974:5). Bosetningsområdet på Veøy har en mer 
usikker lokalisering, men er anslått til ca 35-40 dekar, herav er ca 350m2 undersøkt 
(Herteig 1954:87 og 79). Det aktuelle området i Kinsarvik er på ca 6 dekar. 

Stedene med Kaupang-navn er mer forskjelligartede. Utenom Kaupanger i Sogn 
kjenner vi åtte lokaliteter med slike navn fra det nåværende Norge - derav to 
middelalderbyer: Trondheim-kaupangen og Hamar-kaupangen. De fleste kaupang
stedene lå langs ferdselsårer i tilknytning til de østnorske hoveddalførene: Kaupang i 
Tjølling; Koppang i Storelvdal, Bjørkomp, (gno. Birkikaupangr) i Nes ved Vorma, 
Kaupang i Botne, Kaupang i Svene og Kaupang i Hol. I tillegg kjenner vi Kaupangur 
i Eyjarfjordur på Nord-Island (I>orlaksson 1977: 166). Flere av de østnorske kaupan
gene lå ved ett eller flere drageid ved Glommavassdraget eller Numedalslågen 
(Sørensen 1975:41ff). Bare Kaupang i Botne og Kaupang i Hol lå uten tilknytning til 
vannveier, men da i krysningspunktet for flere landeveier. Samtlige lå som knute
punkter for videre ferdsel innover i landet. 

Fig. 2. Amlabukti er en naturlig havn med ly mot alle vindretninger, og var den første 
og beste havnen på sjøvegen ut fjorden. 

146 



Kaupanger 
Kirke ".,......-------- ......... 

lllilllt // Antatt '-.........._....._ 

"lllllllfll / bosetningsområde ....._ -..... 
/ .............. 

l .............. 
/ '-..... 

~~<> <&> :=~ ',~ 
Kaupangerelva 

Fig. 3. Skisse av det antatte bosetningsområdet i Kaupanger. 

t 
Amlabukti N 

100 20Cltn 

l l 

Bare to kaupangsteder lå altså utenfor det sentrale Østlandsområdet. Av østland
skaupangene var bare Kaupang i Tjølling sjøorientert. Kaupangen i Trøndelag lå og 
ved sjø, men med havnen inne i elveosen. 

Av de østnorske kaupangstedene er bare Kaupang i Tjølling grundigere arkeolo
gisk undersøkt. Her har man med stor sannsynlighet funnet vikingtidens Sciringes
heal, omtalt på gammelengelsk som port, det vil helst si en tettere bygd handelsplass, 
i Ottars beretning til kong Alfred i England i årene omkring 890. Som i Kaupanger lå 
bosetningsområdet i strandsonen mot en skjermet havn innerst i en vik av Viksfjor
den, like øst for Numedalslågens utløp i Larviksfjorden. Bosetningsområdet er 
anslått til vel40 dekar, av dette er om lag 1,2 dekar utgravd (Blindheim 1972:88). 

Bosetningsområdet i Trondheim-kaupangen, på Øyrene vest for Nidelvas utløp, 
omfattet i middelalderen maksimalt 120--150 dekar (Helle og Nedkvitne 1977:209). 
Siden 1970 har det vært foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser på flere 
steder innen dette området. I og med at denne kaupangen utviklet seg til en by av 
helt annen betydning og andre dimensjoner enn Kaupanger, vil jeg bare i begrenset 
grad trekke inn resultatene av utgravningene i denne sammenhengen. 

Hamar-kaupangen lå ned mot Mjøsa på den såkalte Storhamarstranden på sørsi
den av Domkirkeodden. Det har bare vært foretatt noen mindre utgravninger i 
området (Vibe Muller 1983:34ff; 1986:126), og omfanget av middelalderens boset
ningsområde er ikke arkeologisk kartlagt. Den fikk som bispesete fra 1152/53 en 
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Fig. 4. Lokaliteter med Kaupang-navn i Norge. 

annen funksjon og utvikling enn Kaupanger, og vil også stort sett bli holdt utenfor 
den komparative drøftingen i det følgende. 

Felles for alle de norske kaupangstedene er den sentrale plasseringen i forhold til 
tidens ferdselslinjer- tre av dem ved fjorden, en ved et lite innlandshav, de øvrige 
tilknyttet vann- og landeveier i det østnorske innlandet. 
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Hvor gammelt er senteret i Kaupanger? 

De eldste skriftlige opplysningene om Kaupanger fins som nevnt i Sverres sagas 
beretning om hendingene i 1183-84. Sagaen forteller også at baglene vinteren 
1201-2 slo seg til i Lusakaupang, stevnet sogningene til ting og krevde leidangsskatt 
(Ss. 190). Av dette kan vi slutte at Kaupanger i 1180-årene ble oppfattet som en by, 
selv om økenavnet Lusakaupang tyder på at dette var et heller lite urbant sentrum. 
Stedet var tydeligvis velkjent, og neppe helt nytt på den tiden. 

Mine egne utgravninger på vestsiden av Kaupangerelvi avdekket en større pro
duksjonsplass med spor av jernutvinning, trekullbrenning og tjære brenning. Eldste 
fase er C14-datert til1115±65 e.Kr., og siste fase er keramikk-datert til sent 1200-
tall/tidlig 1300-tall (Øye 1986:337ff). Produksjonsplassen må kunne settes i forbin
delse med kaupangen, og antyder virksomhet der fra tidlig 1100-tall. 

En del spredte løsfunn fra det antatte bosetningsområdet kan gå tilbake til yngre 
jernalder, men kan og være yngre. Det eldste sikkert daterte funn er en pilespiss fra 
merovingertid og et spyd fra tidlig 1000-tall (Solberg 1986:225f). I seg selv sier ikke 
disse funnene noe om en eventuell bosetning på stedet. 

Prestegården i Kaupanger ble omkring 1340 taksert til4112 mmb (Øye 1986:313). 
Sammen med det lille antall forhistoriske funn tyder dette helst på at gårds bosetnin
gen på stedet ikke er særlig gammel. Beliggenheten peker i samme retning. De 
gamle gårdene i området lå gjerne mer tilbaketrukket fra sjøen, på tørrlendte 
terrasser og i lier. 

Utgravningene under kirken i Kaupanger viste at den første kirken på stedet, en 
liten stavkirke, ble reist i andre halvdel av 1000-tallet. Den var fra første stund 
gravkirke (Liden 1975:23ff). Når det ble bygd kirke på et slikt sted, der det mangler 
spor av gammel gårdsbosetning, kan det tyde på at kaupangen er eldre enn kirken. 
Bakenfor 1000-tallet kan vi likevel ikke føre den ved hjelp av skriftkilder og arkeolo
gisk materiale. 

Kan selve Kaupang-navnet hjelpe oss med tidfestingen? Gammelnorsk kaupangr 
betegner i utgangspunktet en handelsplass og har paralleller utenom landegrensene: 
i Sverige og Danmark koping, ka pung, kopinge, i Finland kaupunki, på gammelen
gelsk ceaping (senere chipping) og på mellomtysk kopinge. Forholdet mellom disse 
betegnelsene er omdiskutert. Men den oppfatningen som står sterkest i dag, går ut 
på at de alle springer ut av en substantivering av verbet «kjøpe» i vest- og nordger
manske språk, på gammelnorsk kaupa, på gammeldansk og gammelsvensk kopa. 
Den normale endelsen skulle i så fall være -ing eller -ung. Når den i stedet er -an gr på 
norrønt mål, blir det forklart som en sekundærform påvirket av stedsnavn med siste 
leddet -an gr i betydningen «fjord, vik, våg», som i Stavanger og Hardanger osv. 
(Ljunggren 1937:102). Dette passer godt for Kaupanger og de andre sjøvendte 
kaupangstedene, mindre for innlandskaupangene. I så fall må deres navn være 
påvirket av sjøkaupangene. 
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I Norge er Kaupang først belagt som navn på Nidaros, i skaldestrofer og myntinn
skrifter fra de to, tre siste tiårene på 1000-tallet (Blom 1956:63-82 og 1976, 413). 
Men de senere års utgravninger i Trondheim tyder på at bosetningen og handelsvirk
somheten der er eldre enn 1000-tallet (bl.a. Skaare 1976:166--167), og det er tenkelig 
at Kaupang-navnet var knyttet til stedet i vikingtiden. 

I Kaupang i Tjølling tyder myntfunn og annet arkeologisk materiale på at handels
og håndverksenteret fungerte fra slutten av 700- til slutten av 800-tallet, da det blir 
omtalt som port (Blindheim 1976:146). Det er rimeligere å regne med at navnet 
Kaupang skriver seg fra denne fasen enn at det skulle være oppstått lenge etter at 
handelsplassen var nedlagt. 

De øvrige norske Kaupang-navnene er vanskeligere å datere. Men i det minste 
fire av de gårdene som bærer slike navn, ser ut til å være ryddet i førkristen tid 
(Sørensen 1975:46). Dette styrker den konklusjonen som gir seg ut fra navnebruken 
i Nidaros og Tjølling: at Kaupang-navnet sikkert går tilbake til1000-tallet og at det 
sannsynligvis ble brukt alt i vikingtiden. 

Utbredelsen av Kaupang-navn i Norge viser klart et østlig tyngdepunkt, med en 
utløper over Dovre til Trondheim og en annen over Langfjellene til Sogn. Det 
østnorske området glir over i svenske landskap med en rekke navn på -koping( e), 
-kopung. Og herfra er det klar kontinuitet over Skåne til danske koping-navn. Både i 
Sverige og Danmark bærer flere byer slike navn på 1200- og 1300-tallet, og arkeolo
gisk materiale tyder på at i det minste enkelte av handelsplassene med koping( e )
navn var i bruk på 1000- og 1100-tallet, slike som Soderkoping, Nykoping, Koping 
(Helle 1979: 21f). I Skåne regner man med at de fleste av åtte kopinge-steder går 
enda lenger tilbake, til vikingtiden. På ett av disse stedene, Loddekopinge, viser 
arkeologiske undersøkelser tettere bosetning så tidlig som på 800-tallet (Cinthio 
1972:57). I Kopingsvik på bland kan arkeologene føre havneplassen tilbake til900-
tallet (Lundstrom 1978:8:9). Det svenske navnematerialet tyder med andre ord på at 
de eldste koping( e )-navnene er oppstått alt i vikingtiden. Det støtter antakelsen om 
at de eldste norske Kaupang-navnene er like gamle. 

Dermed er det ikke sagt at handelsplassen i Kaupanger stammer fra vikingtiden. 
Kaupangr var et levende appellativ i gammelnorsk videre ut gjennom middelalderen 
og kan fortsatt å ha vært produktivt som stedsnavn da, på linje med svenske og 
danske koping( e )-navn. Utbredelsen av slike navn i Norden tyder også på at 
Kaupang-navnet i Sogn skyldes påvirkning øst fra. Men om navnet kunne nå 
Trondheim alt i vikingtiden, kunne det også nå Sogn. Muligheten er derfor til stede 
for at Kaupanger var handelsplass alt i vikingtiden. Men det er først på 1000-tallet vi 
får klarere indisier på at stedet hadde en slik funksjon. Fra og med 1100-tallet er vi på 
sikker grunn i så måte. 

Ser vi på de øvrige vestnorske sentrene det er mest naturlig å sammenligne 
Kaupanger med, gir en prøving av dateringsholdepunktene i store trekk det samme 
resultat. Borgund og Veøy er i pålitelige sagaberetninger omtalt som administrative 
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sentrer i årene omkring 1200, Veøy i 1162, også som urban handelplass (kaupbær) 
(Nilsen 1976:278). Arkeologisk er det i Borgund påvist tettere bebyggelse fra tidlig 
1100-tall (Herteig 1974:9f), mens det ennå mangler klarere arkeologiske dateringer 
av bosetningsområdet på Veøy. Det siste gjelder også hustuftene i Kinsarvik, som 
aldri blir omtalt som noe klart sentrum i sagaene. 

Borgund og Kinsarvik er som Kaupanger tidlige kirkesentrer. Borgund hadde alt 
tidlig på 1000-tallet en kristen gravplass (Herteig 1974:5), og myntfunn under 
steinkirken i Kinsarvik stammer fra andre halvdel av 1000-tallet (Skaare 1976:155). 

Mulighetene for sentrumsfunksjoner alt i vikingtiden er til stede på alle disse tre 
vestnorske stedene, som de er det i Kaupanger. Men fastere holdepunkt for å regne 
med dette mangler foreløpig. Et indisium foreligger likevel i navnet Veøy, gno. 
Veeyjar, der første ledd, ve, peker mot et førkristent helligsted. 

Borgund og Veøy har med andre ord en sikker verdslig sentrumsfunksjon fra 
1100-tallet. Borgund og Kinsarvik har vært kirkelige sentrer på 1000-tallet. Og det er 
tenkelig alle de tre stedene hadde sentrumsfunksjon alt i vikingtiden. I alt dette rår 
det i hovedsak samsvar med den utvikling vi har antydet for Kaupanger. 

Fra arkeologisk hold er det likevel avvist at de nevnte vestnorske sentrene går 
tilbake til vikingtiden. Kalle Sognnes har fremsatt en hypotese om at de først kom 
opp i middelalderen, og at dette innebar tyngdepunktforskyvning i forhold til viking
tidens økonomiske sentrer. Vikingtidssentrene lå inne i fjordbotnene, der viktige 
ferdselsveier førte inn i landet, mens middelaldersentrene lå lenger ute. De siste ser 
Sognnes som ledd i det han kaller «middelalderens økonomiske system der kysten og 
særlig Bergen var den dominerende økonomiske faktor» (Sognnes 1979:49-50). 

Grunnlaget for Sognnes' hypotese er en kvantitativ analyse, der de tre faktorene 
funn, fornminner og antall gårder blir sett i forhold til hverandre innen analyseenhe
ter som består av kartceller på 10 X 10 km. I Sogn finner han med utgangspunkt i 
antall funn og gravminner fra yngre jernalder tre såkalte kjerneområder med fire 
ganger høyere verdi enn gjennomsnittet: Vik, Aurland og Årdal. Dette regner han 
for vikingtidens økonomiske tyngdepunkter i Sogn (Sognnes 1979:65ff). Sogndals
området har også høye verdier, men kommer ikke opp mot de tre andre. 

Dessverre gjør ikke Sognnes eksplisitt rede for hvordan han beregner antall funn 
og fornminner på grunnlag av Per Fetts registreringer og Historisk Museums 
tilvekstkataloger. Og i stedet for å ta utgangspunkt i antall middelaldergårder fra 
område til område, legger han 1900-tallets matrikkelgårder til grunn. Jeg har sett 
nærmere på funnfordelingen i Fetts registreringer (Fett 1952 a, b, 1954 a, bog 1955) 
og satt den i forhold til Andreas Holmsens beregning av middelalderbosetningen 
(Holmsen 1937:49). De tre bygdene Sognnes fremhever har flere større gravfelt og 
konsentrasjoner av hauger og røyser; det er dette som gir dem så høye verdier i hans 
analyse. I Sogndal er det hittil ikke avdekket gravfelt i tilsvarende omfang. Tar vi 
utgangspunkt i antall gårder med funn fra yngre jernalder, topper Sogndalsområdet 
(38 gårder), men også Vik er sterkt representert (21 gårder), mens Aurland (13) og 
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Årdal (8) har langt færre. Holder vi disse tallene sammen med middelalderbosetni
gen, har 43 % av middelaldergårdene i Sogndal funn fra yngre jernalder. De 
tilsvarende tall for Vik er 49 %, mens bare 23 % og 22 % av gårdene i Aurland og 
Årdal har vikingtidsfunn. 

Disse tallene er ikke uproblematiske, men jeg anser dem for vel så relevante som 
Sognnes' beregninger når en tar stilling til utviklingen fra vikingtid til middelalder. 
Antall enkeltfunn, som Sognnes legger stor vekt på, trenger ikke i seg selv si så mye 
om økonomisk overskudd; da må i tilfelle de enkelte gjenstander vurderes kvalita
tivt. Ut fra mine tall var det både i vikingtiden og i middelalderen Sogndal og Vik 
som var de fremste økonomiske tyngdepunktene i Sogn. Det skjedde med andre ord 
neppe noen forskyvning fra vikingtid til middelalderen. Og muligheten for en 
vikingtids handelsplass i Kaupanger blir snarere styrket enn svekket, selv om den 
fortsatt bare er en mulighet. 

Sognnes antar også at Lærdalsmarknaden og andre historiske kjente marknader 
på Vestlandet går tilbake til vikingtiden og er eldre enn Kaupanger ved Amlabukti 
og de andre vestnorske sentrene jeg har nevnt (Sognnes 1979:49f). Han underbygger 
dette med antall gravminner og funn i Lærdal (smst., 76). Dette skyldes imidlertid at 
det her er fem større gravfelt fra nederst til øverst i dalen langs ferdselsveien til 
Maristova og videre over Fillefjell. På selve Øyri er det derimot bare gjort ett funn 
(Fett 1952:11). Det synes vel dristig å sette disse gravfeltene i forbindelse med 
Lærdalsmarknaden nede på Øyri, som først er kjent fra slutten av 1500-tallet. 

Alt i alt er det da lite som tyder på forskyvning av økonomiske tyngdepunkter i 
Indre Sogn fra vikingtiden til middelalderen. Det ser snarere ut til at kaupangen ved 
Amlabukti har vokst fram i tilknytning til et område som på forhånd var ressursrikt 
og sentralt plassert, nemlig Sogndalsområdet. 

Sognnes mener også at Borgund, Veøy og Kinsarvik var nye sentrer i middelalde
ren delvis til avløsning av henholdsvis Giske, Devold og Eidfjord. Til dette er å si at 
Eidfjord og Giske ikke bare i vikingtiden, men også i middelalderen skiller seg ut 
som tyngdepunkter i sine områder. I Eidfjord gir dette seg bl.a. uttrykk i byggingen 
av en større steinkirke, mens Giske var setegård for en av de mektigste lendmanns
ættene i landet, som reiste steinkirke på stedet. Det lar seg med andre ord ikke uten 
videre hevde at disse to stedene tapte betydning fra vikingtiden til middelalderen og 
ut fra dette at Kinsarvik og Borgund var nye sentrer i middelalderen. 

Kaupangers urbane karakter i middelalderen 

Det er likevel sannsynlig at Kaupanger, Borgund og Veøy representerer nye struktu
rer og trolig også nye måter å organisere handelen på i middelalderen. Jeg har alt 
vært inne på at Kaupanger i Sverres saga blir omtalt som by, kaupangr og kaupstaar, 
om enn som en liten sådan. På 1100-tallet var kaupangr som appellativ kommet til å 
betegne et urbant sentrum, og kaupstaar hadde enda klarere bybetydning. Den 
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tredje gammelnorske bytermen var bær/byr, som opprinnelig betegnet en gård 
(Helle og Nedkvitne 1977:303 ff). Heimskringla bruker denne termen urbant om 
Veøy i forbindelse med hendinger i 1162: bær og kaupbær (Nilsen 1976:278). I en 
kongelig skipan fra 1384 blir Borgund og Veøy kalt «småkjøpsteder», smaar 
koupstader, sammen med Vågan i Lofoten (NgL III:222). Kinsarvik blir derimot 
ikke omtalt som by i middelalder kilder. 

Bytermer 

Kaupangr Kaupstaor bær/byr ka u p bær 
Kaupanger X X 

Borgund X 

Veøy X X X 

Kinsarvik 

Fig. 6. Oversikt over by termer brukt i forbindelse med vestnorske sentrer. 

Omtalen av Kaupanger som by mot slutten av 1100-tallet er i og for seg tilstrekke
lig til å regne med at den etter samtidens oppfatning skilte seg ut som et urbant 
sentrum. Og det samme må Borgund og Veøy ha gjort. Men i hvilken forstand var 
dette byer? 

Nyere historisk byforskning regner med to nødvendige kriterier for en by: for det 
første en egen oppbygning eller struktur i forhold til omlandet, for det andre en 
generell sentrumsfunksjon, med flere spesialiserte virksomheter i forhold til et 
overveiende agrart omland (Helle og Nedkvitne 1977:190; Helle 1979:16ff). Det 
mest iøynefallende strukturaspektet er det fysiske, byen som tettsted. I middelalde
ren ble det også vanlig at byen skilte seg ut fra omlandet gjennom en egen rettslig
administrativ struktur, dvs. at den hadde egen rett, til dels også egne domstoler og 
styringsorgan er. 

Gulatingsloven omtaler en egen byrett, kaupangrs rettr eller kaupangrs lQg, som 
skal gjelde i kaupangene, mens herredsretten skal gjelde i herredene eller bygdene 
(G 120). Dette var rettssituasjonen på Vestlandet senest på 1100-tallet. Den egne 
kaupangsretten måtte i det minste gjelde i Bergen. Men når Kaupanger mot slutten 
av århundret blir klart omtalt som kaupang og kjøpstad, bebodd av kaupangsmenn, 
er det rimelig å regne med at spesiell kaupangsrett gjaldt også der. Det støtter dette 
at småkjøpstedene Borgund og Veøy i 1384 blir omtalt som steder med «takmark» 
(thagmarck) (NgL III:222), dvs. som egne byjurisdiksjonsområder. Det er med 
andre ord sannsynlig at Kaupanger, som Borgund og Veøy, var by i den forstand at 
stedet hadde egen rettslig-administrativ struktur. Omtalen av kaupangsmenn anty
der også en egen sosial struktur. Her bodde trolig i noen grad spesialister, sysselsatt 
med annet enn den primære næringsvirksomheten i bygdene omkring. 

Skilte Kaupanger seg også ut gjennom sin fysiske struktur, som tettsted? Så lenge 
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det antatte bosetningsområdet ikke er arkeologisk undersøkt, er det umulig å 
karakterisere bebyggelsen nærmere. Men skriftlige kilder gir likevel visse holde
punkter. Sverres saga regner med at det var flere badstuer i kaupangen i 1184 og 
forteller at birkebeinene røvet mye gods som var samlet der (Ss. 88). Utgravninger 
under den nåværende kirken i Kaupanger, som trolig er reist mot slutten av 1100-
årene eller tidlig på 1200-tallet, avdekket spor av to eldre kirker. Den mellomste var 
brent, sannsynligvis nettopp i 1184 (Liden 1975:23ff). Det tyder i så fall på at det lå 
tettere bebyggelse like ved. I samme retning peker et brannlag som ble funnet i 100 
meters lengde nord for kirken (Blindheim 1965, Christie 1965). 

Etter 1184 ble kirken og kaupangen gjenoppbygd. Vinteren 1201-2 var det ifølge 
Sverres saga brygger i kaupangen (Ss. 190). Senere sto det gårder på steder med 
samme type navn som vi kjenner fra Bergen og andre norske middelalderbyer: garor 
med et personnavn eller tilnavn foran. På 1300-tallet blir Brasagaror og Skollagaror 
omtalt, på 1500-tallet Boxegaard og Bostisgaard (Øye 1986:386f). Ingen av disse 
navnene er bevart som stedsnavn i nyere tid, og gårdsbosetningen i området har 
ingen navn av samme type. 

Jeg har allerede omtalt produksjonsplassen for kull, tjære og jern på vestsiden av 
elven. Den ble avdekket i et område på ca 500m2 (Øye 1986:382). I middelalderen 
var det vanlig at slike ildsfarlige aktiviteter ble plassert i utkanten og noe unna 
bosetningsområdet, særlig i tettbygde strøk. I Bergen var dette tilfelle ved midten av 
1100-tallet (Helle 1982:432f). Det samme ser ut til å gjelde Kaupanger fra tidlig 
1100-tall av. 
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Samlet må vi på dette grunnlaget kunne slå fast at bebyggelsen i Kaupanger skilte 
seg ut fra gårdsbosetningen i det omliggende området. Kaupangen var åpenbart 
tettere bygd over et større område enn et vanlig gårdstun. Den var sjøorientert med 
brygger foran og en kirke i bakkanten. Åpenbart tjente bebyggelsen andre formål 
enn gårdsbebyggelsen i nærheten. Denne lå som nevnt gjerne tilbaketrukket fra 
sjøen. 

Den sjøvendte orienteringen av en tettere middelalderbebyggelse har Kaupanger 
felles med tre av de andre norske kaupang-stedene: Skiringssal-kaupangen, Trond
heim-kaupangen og Hamar-kaupangen ved Mjøsa. De samme hovedtrekkene pre
get i middelalderen Borgund og Veøy, meget mulig også med Kinsarvik. 

Vi kan likevel ikke regne med at bebyggelsen i Kaupanger ble så tett og regulær 
som i Trondheim-kaupangen og andre viktigere norske middelalderbyer, i første 
rekke Bergen. Jeg minner igjen om det nedsettende økenavnet Lusakaupang i 
Sverres saga. På den andre siden var bebyggelsen helst tettere enn den var i den lille 
delen av 800-årenes bosetningsområde som er utgravd i Skiringssal-kaupangen. Her 
lå 6 hus med langsidene mot sjøen og to steinbrygger foran. 4-5 av dem lå i en 
uregelmessig gruppe ved et steinsatt tråkk opp fra den ytterste og største bryggen. 
Øyensynlig var bare ett av husene egnet for bosetning; de øvrige er tolket som 
verksteder eller boder (Blindheim 1972:63f). 

Av de vestnorske sentrene vi har trukket inn i til sammenligning, er Borgund best 
kjent. Med sine fire middelalderkirker og et bosetningsområde på 40-45 dekar var 
dette klart et større tettsted enn Kaupanger. Men visse trekk i bebyggelsen kan ha 
gått igjen i Kaupanger. Fra omkring 1100 ble det utviklet en forholdsvis differensiert 
bebyggelse i Borgund, med forskjellige hustyper: boliger, forsamlingshus og for
rådshus. Men bygningsmønsteret var ikke systematisk som f.eks. i Bergen. I det ytre 
havneområdet ble det funnet spor av utstikkerkaier, naust og rekker av lagerboder, 
og i den indre, laguneformede havnen flere båtopptrekk (Herteig 1974:12 og 4). 
Som i Kaupanger fantes her gårder av by gårds navne type; to er nevnt i kilder fra 
1300- og 1400-årene (Sulebust 1984:192). 

Bebyggelsen på Veøy og i Kinsarvik er foreløpig for dårlig kjent til at det har noen 
hensikt å drøfte den nærmere i denne sammenheng. Veøy hadde imidlertid som 
Borgund og Kaupanger gårder av bygårds navnetype (Olafsen 1926:340ff). Og 
Kinsarvik hadde ikke bare en beliggenhet i forhold til gamle ferdselslinjer som 
minner om Kaupangers. De 16 registrerte, men ennå lite undersøkte hustuftene eller 
tuftlignende formasjonene (Herteig 1968) mot stranden med kirke i bakkanten, ga 
også stedet topografiske hovedtrekk felles med Kaupanger. 

I Borgund er det først fra tidlig 1100-tall avdekket en tettere verdslig bebyggelse, 
og vi kan ikke regne med at Kaupangers karakter av tettsted var utpreget før dette 
århundret. Men her var rimeligvis, som nevnt, handelsplass med kirke alt på 1000-
tallet, og handelsplassen kan gå enda lenger tilbake. Dette trenger likevel ikke i 
første omgang ha medført synderlig mer enn gårdsbosetning. Kaupanger kan i 
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Fig. 8. Kirker og førhistoriske kultsentrer i nåværende Sogndal kommune. 

utgangspunktet ha vært en møteplass der det foregikk sesongbetont varebytte uten 
permanent tettere bosetning. Slik er det naturlig å tenke seg innlandsstedene med 
Kaupang-navn på Østlandet, med unntak av Hamar-kaupangen. 

Med møteplassen for varebytte kommer vi til det andre hovedkriteriet for en by, 
ved siden av en særegen struktur, nemlig sentralfunksjoner. Det ligger i selve navnet 
Kaupanger at stedet i utgangspunktet var sentrum for handel. Men for å utvikle seg 
til en liten by, måtte det helst ha en mer alminnelig sentrumfunksjon, med andre 
aspekter enn det rent økonomiske. 

Det lå muligens et gammelt kultsenter på Hovland et par km unna kaupangsområ
det (Øye 1986:260). Men dette gir knapt grunnlag for å regne med førkristen kultus i 
forbindelse med handelsplassen, slik vi aner i tilknytning til kaupangen i Skiringssal 
og i stedsnavnet Veøy. 

At Kaupanger hører til de tidlige kirkesteder, fra andre halvdel av 1000-tallet, 
innebærer ikke at stedet fikk noen vesentlig betydning som religiøst sentrum, selv 
om kirken nok har betjent tilreisende til handelsplassen ved siden av den lokale 
befolkningen. Sogndalsområdet hadde åpenbart et viktigere kirkested på Stedje, 
som var hovedkirke i Sogn. 

Som kirkested kunne Kaupanger heller ikke måle seg med Borgund, V eøy og 
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Kinsarvik. Med sine 4 steinkirker, senest fra 1100-årene, var Borgund det mest 
betydelige kirkestedet mellom Bergen og Trondheim (Kloster 1957:357, 354). Veøy 
hadde på omtrent samme tid to steinkirker, hvorav den ene fylkeskirke i Romsdal 
(Dietrichson 1888:100; Olafsen 1926:402ff). Kinsarvik hadde en steinkirke, sann
synligvis med status som fjordungskirke (Tryti 1987:420-21). Det innebærer at de tre 
stedene til forskjell fra Kaupanger var viktige religiøse sentrer i sine regioner. 

Derimot ser det ut til at Kaupanger i noen grad hadde en verdslig administrativ 
sentrumsfunksjon. Som nevnt innledningsvis tok de to syslemennene i Sogn opphold 
i Kaupanger julehelgen 1183. Det ser altså ut til at kaupangen iallfall tidvis var 
syslemannssete. Hvor lenge dette var praksis, er likevel usikkert. Fra tidlig 1200-tall 
var nemlig syslemannsombudet knyttet til ætten på Kvåle i Sogndal; dette varte til 
godt inn på 1300-tallet (Øye 1986:256). Det er likevel mulig at en del av lokaladmini
strasjonen fortsatt var knyttet til Kaupanger. Syslemannens oppebørselsfunksjoner 
kan ha gjort dette naturlig. Han sto for innkreving av kronens inntekter i distriktene: 
landskyld, leidangsskatt, sakøre og annet (smst. 391). Ettersom disse ytelsene i stor 
utstrekning ble innkrevd i naturalia, var det behov for lagerplass inntil varene kunne 
sendes videre eller fordeles på annen måte. Her må Kaupanger ha bydd seg fram 
som velegnet gjennom sin beliggenhet og sin gode havn. 

Den leidangen baglene bød ut fra Kaupanger i 1201, var etter sammenhengen 
leidangsskatt i varer og ikke et militært oppbud. Kanskje var det praksis at slike 
utredsler ble levert til Kaupanger. Ved samme anledning hører vi at baglene stevnet 
sogningene til ting i Kaupanger (Ss. 190). Det åpner muligheten for et fastere 
tingsted her, kanskje for hele fylket. På 1300-tallet hadde Kaupanger fortsatt retts
lig-administrative funksjoner: utstedelse av dokumenter, rettsavgjørelser og kunn
gjøringer foregikk der (Øye 1986:391). Fra 1500-tallet og utover var Kaupanger 
fogdegård (Rasch og Moe 1960:60). 

Det lar seg likevel ikke påvise at Kaupanger hadde en sterk sentralfunksjon i den 
verdslige administrasjonen. På 1200-tallet ser det ut til at det var et balanseforhold 
mellom Kaupanger og Sogndal/Kvåle. 

Også i nærheten av Skiringssal-kaupangen (Huseby), Nidaros-kaupangen (Lade) 
og Hamar-kaupangen (Åker) var det stormannsseter, men da trolig høvdingseter av 
høyere rang enn Kvåle. Derimot kan Borgund og Giske ha hatt et tilsvarende 
innbyrdes forhold som Kaupanger og Kvåle, ved at syslemannen hadde sin setegård 
på Giske. Samtidig vet vi at han iallfall tidvis oppholdt seg i Borgund. Både her og på 
Veøy ble det lagret leidangsvarer. Kinsarvik var på sin side sentrum i en skipreide, 
med eget leidangsnaust (Kolltveit 1963:216f), og det ble trolig også samlet leidangs
skatt dit. 

Tingfunksjonen er et fellestrekk for noen av Kaupang-stedene. Fra gammelt var 
det tingsentrer ved Trondheim-kaupangen (Øyrating) og trolig også ved Skiringssal 
(jfr.* I>ioo(a)lyng>Tjølling) og Hamar-kaupangen (Eidsivatinget) (Helle og Ned
kvitne 1977:194). Muligens var også Kaupang i Svene tingsted (Bugge 1920:120). 
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Dersom det omtalte tinget i Kaupanger i 1201 var fylkesting, ville det tilsvare 
forholdene i Borgund og på Veøy (Sulebust 1977:102; Olafsen 1926:342-3). Kinsar
vik var trolig møtested for fjordungstinget i Hardanger (Kolltveit 1963:216). 

Til tross for den rettslig-administrative sentrumsfunksjonen var det trolig likevel 
økonomisk spesialisering som var Kaupangers viktigste funksjon i forhold til omlan
det, og da i første rekke varebytte. 

Varebyttet i Kaupanger kan ha vært av tre, muligens fire typer som virket 
sammen: (l) lokalt varebytte i Sognefjorden, (2) vareformidling til og fra indre 
Østlands bygder, (3) handel med Bergen, og ( 4) fjernhandel, helst via Bergen. Det er 
nærliggende å regne med at Kaupanger opprinnelig var sentrum for sesongpreget 
lokalhandel i Sogn og for varebytte øst over fjellet. Med Bergens oppkomst og 
utvikling som fjernhandelssentrum fikk stedet etter hvert en satellittfunksjon i 
forhold til denne byen. 

Under kirken i Kaupanger er det gjort et større myntfunn, på nærmere 1500 
mynter, som indirekte avspeiler varebytte. Ca 70 % av myntene var preget i Norge i 
tidsrommet 1177-1319. Bare to mynter er eldre-også disse norske. Knappe 17 %er 
fra tiden 1319-1537 (Skaare 1968: 117ff). Dersom myntene gir et representativt bilde 
av handelskontaktene og funnfrekvensen avspeiler den økonomiske aktiviteten, 
tyder dette indirekte på at handelen i Kaupanger i første rekke var et bytte av lokale 
varer mot andre varer og norske penger, og at høymiddelalderen var den mest aktive 
perioden. 

Fisk og salt må ha vært de viktigste kystvarene som ble ført østover, mens 
jordbruksvarer, skogbruksprodukter, jern og jernprodukter og fangstprodukter 
utgjorde byttevarene fra de indre dalbygdene. I de indre Sognebygdene produserte 
jordbruk og skogbruk et overskudd. Ytelsene til kongedømme, kirke og jordeiere 
kom i slike varer, og var stigende fra 1100-tallet. Dette fikk sannsynligvis følger for 
virksomheten i Kaupanger. Som nevnt var det syslemannen som innkrevde de kongs
inntektene som skulle fraktes videre til kongsgården i Bergen: landskyld av kron
gods, leidangsskatt og sakøre. Og det er nærliggende å regne med at Kaupanger ble 
lagringsplass og utskipningshavn for slike vareinntekter. Kanskje ble også varene 
kanalisert inn i varebytte her. Det samme kan gjelde tiende i korn og husdyrproduk
ter, der iallfall biskopens del gikk ut av distriktet. Likevel var det nok landskyldinn
tektene til de store jordeierne som spilte den største rolle i den lokale varehandelen. 

Blant utførselsvarene fra Bergen i begynnelsen av 1300-årene var en rekke vare
slag som kan være produsert i indre fjordbygder og fjellbygder, blant annet Sogn: 
småfevarer, trelast, tjære og bek. De funngjenstandene i Kaupanger som kan vise til 
handel, er, bortsett fra myntfunnene i kirken, få i antall og peker for det meste mot 
småhandel. Noen spredte skår av engelsk keramikk fra sent 1200-tall eller tidlig 
1300-tall avspeiler trolig forbindelsen med Bergen. 

Vi vet at stormennene i Sogndalsområdet kunne engasjere seg i handel på Bergen 
og i fjernhandelen der. Lendmannsætten på Kvåle satt med bygård i Bergen på 1200-
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tallet, og hadde trolig forbindelser med byen fra tidlig på 1100-tallet (Helle 
1982:296). På 1200- og 1300-tallet hadde flere stormenn fra Sogn skip i fart på 
England og Island, blant dem en av lendmennene på Kvåle (Øye 1986:388). Det er 
ikke urimelig at denne virksomheten for en del var knyttet til Kaupanger og at stedet 
var et viktig utgangspunkt for handelssjøfarten. 

Vi har ingen direkte opplysninger om at det ble drevet faghåndverk i Kaupanger. 
Anleggene etter tjæreutvinning og jernfremstilling tyder imidlertid på spesialisert 
produksjon. Helt fram til i dag har skogbruket vært hovednæring i Kaupanger. 

De økonomiske sentrumsfunksjonene i Borgund og på Veøy svarer langt på vei til 
den virksomheten jeg regner med i Kaupanger. Også Borgund og Veøy må ha vært 
sentrer for lokalt og regionalt varebytte; det går fram av at de i 1384 ble tillagt 
handelsmonopol, Borgund for Sunnmøre og Veøy for Romsdal. Også her kan 
syslemannens oppebørsel av kongsinntekter ha bidratt til den økonomiske virksom
heten. I funnmaterialet fra Borgund tyder engelsk og tysk keramikk på forbindelse 
med Bergen etter år 1200. Lendmannsætten på Giske hørte til de tidlige gårdeierne i 
Bergen og engasjerte seg i handel og sjøfart der (Helle 1982:296). Både for Borgund 
og Veøy er det vanlig å regne med en økonomisk satellittfunksjon i forhold til 
Bergen (smst. 352-53) av samme type som jeg har tillagt Kaupanger. 

Kildematerialet gir derimot ikke grunnlag for å karakterisere Kinsarvik som 
handelssted. Den sentrale beliggenheten i Hardanger og i forhold til ferdselslinjene 
østover, kombinert med andre sentrumsfunksjoner, minner imidlertid mye om 
Kaupanger. Jern fra blesterbruk på Hardangervidda og kleberkar fra brudd i Sør
fjorden kan ha vært viktige handelsvarer, foruten jordbruks- og skogbruksproduk
ter. I senmiddelalderen skal skotter og hollendere ha drevet direktehandel og 
oppkjøp av trelast og andre varer i Kinsarvik (Schnabel1781:48). Det ville være av 
stor interesse å få undersøkt bosetningsområdet i Kinsarvik nærmere for å avklare 
blant annet spørsmålet om stedets økonomiske funksjon. 

Vi er nå i stand til å ta samlende stilling til Kaupangers bykarakter i middelalde
ren. Det er tydelig at stedet ble oppfattet som urbant fra slutten av 1100-tallet, om 
enn i beskjeden grad. Trolig hadde det slik karakter i samtidens øyne senest fra 
omkring midten av 1100-tallet, på linje med Borgund og Veøy. Dette innebar 
antakelig egen kaupangsrett. Som kirkested kunne Kaupanger likevel ikke måle seg 
med de to andre vestnorske «småkjøpstedene». Det er tvilsomt om stedet kan 
tilskrives noen egentlig religiøs sentrumsfunksjon i middelalderen. Derimot hadde 
det åpenbart, som Borgund og Veøy, en viss betydning som verdslig-administrativt 
sentrum i egenskap av tingsted, oppebørselssentrum og tilknytningspunkt for sysle
styret. Den viktigste sentrumsfunksjonen var likevel etter alt å dømme den økono
miske, som i utgangspunktet ga stedet navn: funksjonen som handelssentrum. Det 
var trolig i første rekke denne funksjon som ga Kaupanger bykarakter og bystatus, 
men bare i beskjeden grad. Som tettsted kunne ikke Kaupanger måle seg med 
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Borgund og Veøy, som igjen bare var «småkjøpsteder» i forhold til Bergen og 
Nidaros. 

I Bergens Fundas fra 1569 heter det om Kaupanger, «Men Koppanger vdj Sogenn 
haffuer Altid staait fra denn tid och er siiden aff sig sielff bleffuen till inndtet, doug 
haffuer Jegh Lest Breffue som Anno 1460 haffuer werit giffuen vji Kopanger i 
Sogenn, och siiden er hand af (sig) sielf vdtgaaen» (s. 28). Ifølge tradisjonen tok 
handelslivet i Kaupanger slutt da Lærdalsmarknaden ble opprettet på slutten av 
1500-tallet (Øye 1986:395). Dette lar seg ikke stadfeste nærmere. Men på slutten av 
1500-tallet hadde Kaupanger fortsatt administrative funksjoner. Det var handelsste
det Kaupanger som mistet betydning og opphørte i løpet av senmiddelalderen. 

Det samme skjedde også i Borgund og på Veøy. I den kongelige skipanen fra 1384 
heter det om disse at de «forderves og legges øde fordi sjøfarende menn her hos dere 
ikke seiler med sine handelsvarer til de kjøpstevner som har vært fra gammelt». 
Målet med forordningen var å motvirke handel i fjorder og fiskevær. Det lyktes 
likevel ikke å komme denne praksis til livs. Fra 1500-tallet kjenner vi flere mindre 
handelssteder på Sunnmøre og i Romsdal, blant dem Ålesund (Sulebust 1984:198). 

Også i Kaupanger må vi regne med at spredning av handelen har redusert stedets 
økonomiske betydning. Svartedauden og de følgende farsottene må også ha svekket 
stedet, ettersom Indre Sogn ble særlig hardt rammet av folketapet (Holmsen 
1937:69). Det samme gjaldt også indre strøk av Sunnmøre, og kan ha redusert 
handelsgrunnlaget der (Sulebust 1984:198). 

Alle de tre vestnorske småkjøpstedene ble med andre ord rammet av en nedgang 
som tok til omkring midten av 1300-tallet og til slutt førte til at de ble nedlagt. 
Årsakene til denne utviklingen, der flere faktorer virket sammen, ser også ut til å 
være de samme på alle tre steder. 

Summary 

Kaupanger in Sogn, Viewed in a Comparative Context 

This article deals with the rise and development of Kaupanger in Sogn as a central 
place in the Middle Ages. The method of approach is interdisciplinary, utilizing 
archaeological as well as toponymic and written evidence. Kaupanger is compared 
with other sites whose names include Old Norse kaupangr (trading-place) in some 
form, as well as with other West Norwegian centres, primarily the so-called «small 
market-towns» (Old Norse smaar kaupstader) of Borgund and Veøy in Møre and 
Romsdal. 

Kaupanger's actual settlement area has not yet been exactly located. Available 
evidence, however, suggests a pro bable location on the site of present-day Kaupan
ger Man or, between the medieval stave-church and the sea. 
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Kaupanger is first mentioned in Sverris saga, in connection with events in 1183-84, 
at which time it was regarded as a kaupstaor or town, inhabited by kaupangsmenn or 
townsmen. Archaeological evidence indicates that it may have functioned as a 
central place of urban character by the earl y 12th century, possibly even by the latter 
half of the 11th. In view of the fact that other Norwegian kaupangr-sites, as well as 
Swedish sites whose names contain the corresponding term koping(e), originated 
during the Viking period, it cannot be excluded that Kaupanger was already a 
trading-place of some sort at a similarly early date. 

The author questions the validity of a previous hypothesis suggesting a geographi
cal displacement of the West Norwegian economic centres from the Viking Age to 
the following medieval period (Sognnes 1979). A doser examination of archaeologi
cal and historical evidence would rather appear to favour continuity in the develop
ment of such centres at this time. 

The author goes on to analyse Kaupanger's internat structure and central functions 
up to the end of the medieval period, as compared with the other West Norwegian 
centres mentioned. 

The fact that Kaupanger was called kaupstaor and kaupangr at the end of the 12th 
century would seem to imply the possession at a separate «town-right» (kaupangs
rettr) of the type which was at that time in existence in West Norway, so that the place 
may have acquired its own judicial and administrative structure. The evidence also 
suggests that it had a separate socio-economic structure, determined by people 
specializing in activities other than primary subsistence. Kaupanger's physical struc
ture is hard to determine, since excavations have so far been carried out only on the 
outskirts of the probable settlement area. But Sverris saga points to a certain 
nucleation of the settlement at the end of the 12th century, between the church and a 
shore line at least partly occupied by wharves. In the 14th century tenements in 
Kaupanger are named in the same way as tenements in the other medieval Norwe
gian towns. Excavations have revealed that activities with high fire-risk, namely the 
production of tar, charcoal and iron, were confined to the settlement's periphery, 
another fea ture typical of Norwegian medieval towns. 

As to Kaupanger's central functions, it was hardly of more than local importance 
as a religious centre. It was probably of greater significance as a focal point of local 
administration, jurisdiction and tax-collection. But its principal central function was 
obviously of an economic nature, as a centre of local and regional exchange with 
connections to the inland districts of East Norway and to the international commer
cial city of Bergen. It appears that trade more than anything else contributed to 
Kaupanger's early achievement of a rather humble town-status. It was not on the 
same scale as Borgund and Veøy, with which it had man y fea tur es in common. These 
places were in turn only «small market-towns» in comparison with Bergen and 
Trondheim. 

Toward the end of the Middle Ages Kaupanger lost importance as a trading-
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centre, but for a while langer continued to function as an administrative centre. 
Kaupanger's economic decline par alle led that of Borgund and Veøy. In all three 
cases the deterioration can probably best be explained as a result of the cessation of 
exchange in the fjords and coastal areas of West Norway in the late medieval period 
and the reduced volume of trade due to the loss of population caused by the Black 
Death and succeeding epidemics. 
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Erik Schia 

Skofunn fra gårdshaugen Haug 
på Hadseløya 

Innledning 

Middelalderske skofunn fra landsbygda hører fortsatt med til sjeldenhetene innen
for norsk arkeologi, mens funn fra middelalderbyene etter hvert er blitt mer vanlig. 
Spredningen av ulike moter fra byer til landsbygda og fra landsdel til landsdel hører 
med blant de uavklarte spørsmål innenfor skohistorisk forsking. Materialet fra 
gårdshaugen Haug, framkommet ved Anne Karine Sandmo's undersøkelser i 1987, 
gir derfor et viktig bidrag ved siden av materialet fra ulike kirkeutgravinger i Sør
Norge. 

Foruten spredning av ulike moter til ulike tidspunkt, vil det i tillegg være interes
sant å undersøke de tekniske sider ved det funne skomaterialet. Er f.eks. skoene fra 
Haug lagd innenfor en tradisjon som er felles med Sør-Norge og f.eks. bymiljøene 
der? eller kan det i skomaterialet spores ulike tradisjoner? og hva slags tradisjoner er 
det i så fall snakk om- håndverk eller hjemmesysler? 

Gårdshaugen Haug er i alt på om lag 10 000 m2 og med kulturlagtykkelse på ca. 
0,5-2 m. Undersøkelsen ble foretatt fordi en vei måtte anlegges tvers gjennom 
gårdshaugen. Dessverre ble det ikke anledning til en fullstendig utgraving, men bare 
punktundersøkelser bestående av fire felt (fig. l). Sko funn ble imidlertid bare påvist 
i felt 4, med gårdshauglag som først ble dannet i seinmiddelalder ut fra 14C-analyser 
å dømme, og deretter med en kontinuerlig akkumulering av lagene helt opp mot vår 
tid. Eldre enn gårdshaugakkumuleringen i felt 4, er skjelettfunn fra en tidligmiddel
aldersk kirkegård (Sellevold 1988:14) og ardspor fra yngre romertid- også dette 
basert på 14C-dateringer. 

I felt 4 ble det gjort betydelige funnmengder av organisk materiale: torv og 
trevirke fra hus, dyre bein og gjenstander av lær. Dette feltet ligger etter alt å dømme 
temmelig sentralt i gårdshaugen, noe som kan være en del av forklaringen til de gode 
bevaringsforhold. Organisk materiale som lær blir vanligvis bare funnet i lag som 
ligger under grunnvannstandsnivået og dermed fuktig og helt luft-tett, eller i et 
beskyttet og helt tørt jordsmonn som under gulvet inne i en stående bygning, f.eks. 
en kirke. Ved behandlingen av lærmaterialet fra felt 4 vil jeg slå sammen alle de 
registrerte lagene til to arkeologiske faser i bebyggelsesutviklingen: Seinmiddelalder 
og Nyere Tid. Dette for å få et noenlunde håndterlig og ikke for lite materiale å 
arbeide med. 

166 



1 
\ 

m 
lO 

\ 
\ 
\ 
\. 

\ 
\ 
\ 
\ 

Fig. l. Kart over gårds haugen Haug i Hadsel kommune med feltene Fl, F2, F3 og F4 
inntegnet. Sko funn ble bare gjort i felt F4. Tegnet av Kim Bartolotta. 
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I alt ble det funnet ca. 220 bearbeidete lær biter, for det meste rester etter sko: fra 
helt små biter til større deler av overlær og såler. Ved summering av antall overlær 
funnet uten såle, antall overlær med såle, og antall såler uten overlær, får vi det 
maksimale antall sko (ca. 33) som ble kastet innenfor det utgravde området og 
gjenfunnet av arkeologene. Hvor stor del av materialet som eventuelt ble brakt ut av 
området og kastet annet sted, eller hvor mye av materialet som har råtnet bort på 
tidsveien opp til vår tid vet vi ikke. Fordi det bare ble funnet ett skopar er det mye 
som peker i retning av at en stor del av materialet ble fjernet før arkeologene slapp 
til, eventuelt at dette ligger i de ikke undersøkte delene av gårdshaugen (fig. 1). Av 
de maksimalt ca. 33 skoene kunne 10 typebestemmes. Det vil si at ca. 1/3 av 
funnmaterialet var typebestembart, noe som f.eks. er helt parallelt med skomateria
let fra «Søndre felt» i Gamlebyen, Oslo (Schia 1987:330). I tillegg ble det funnet 682 
biter av læravfall. 

Sammenliknet med en middelalderby er ikke materialet stort, men sett i forhold til 
at felt 4 ikke er større enn 20m2

, må Haugfunnet likevel oppfattes som et relativt 
funnrikt materiale. 

En metode for kvalitetsvurdering av middelaldersk skomakerhåndverk 

Sammensying av sko for beskyttelse av foten ble av fortidas mennesker gjort på ulikt 
vis. Fra de enkleste metoder med sko der såle og overlær er i ett stykke- såkalte 
hudsko (Schia 1986:62)- til det mer forseggjorte todelte fottøyet fra middelalder og 
nyere tid, med såle og overlær skåret til hver for seg. Dette todelte fottøyet ble i 
middelalder sydd sammen fra innsida- såkalt vendsøm - og vrengt etter sammensy
ing. Sømsporene etter denne sammensyingsteknikk er helt karakteristiske og lett 
identifiserbare. Den skiller seg også klart fra teknikken brukt i nyere tid med 
randsydde sko, der en slapp å vrenge skoen etter sammensying (Schia 1981:220). 

Et annet spørsmål er om det er mulig å vurdere den håndverksmessige kvaliteten 
av sammensyingsteknikken i jordfunnet skomateriale fra middelalder, for derigjen
nom å undersøke den tradisjon skoene er blitt til i. Om skoene f.eks. er lagd av en 
god eller dårlig byskomaker eller om de er resultat av hjemlige sysler. 

En interessant metode til å undersøke den skomakertekniske kvaliteten, er utar
beidet av den polske arkeologen Martyna Milewska (1980: 115). I det polske skoma
terialet mener hun, ved hjelp av sømsporene, å finne kriterier som kan brukes for en 
evaluering av det fortidige skomakerhåndverket. Hun undersøker ikke bare søm
hullenes tetthet, men også jevnheten i sømhullplassering og oppfatter dette som en 
funksjon av skomakerens dyktighet i sitt fag. Derved mener Milewska at det er mulig 
å skille mellom sko lagd av høyt kvalifiserte skomakere, dårlige skomakere eller sko 
lagd av brukeren sjøl som hjemmesyssel. 

I korthet går metoden ut på å måle avstanden mellom sømhullene - helst med 
passer. Det gir målte verdier uavhengig av sømhullenes størrelse, noe som er viktig 
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fordi sømhullene kan ha blitt deformert enten ved de redskaper som ble brukt ved 
produksjonen eller pga. ujevn slitasje under bruk. I praksis har det-ifølge Milewska 
-vist seg at det er nok med 10 målinger på hver sko. Ved summering av de målte 
verdiene, dividert med antall målinger, får vi den gjennomsnittlige sømhullsavstan
den (det aritmetiske gjennomsnitt M)- det vil si et uttrykk for sømhullstettheten for 
den enkelte sko. Men fordi vi også er interessert i å undersøke graden av jevnhet i 
sømhullsavstanden blir variasjonene i sømhullsavstanden for den enkelte sko av stor 
betydning. Dette framkommer ved differensen mellom maksimums- og minimum
sverdiene i målingene (materialets variasjonsbredde Vb ). Et uttrykk for sømhullsav
standens jevnhet/ujevnhet i forhold til sømhullenes gjennomsnittlige tetthet fra den 
enkelte sko, kan uttrykkes ved en index MM på følgende måte: 

MM= Vb 
M 

Med index-verdier nær O får vi indikasjoner om sko produsert av høyt kvalifiserte 
skomakere, meget nøyaktige i sitt fag ved at produktet har omtrent samme innbyr
des avstand mellom tett plasserte sømhull, nesten som om det skulle være maskin
sydd. Med økende index-verdier får vi jevnt dårligere kvalitet for fottøyet der 
ujevnheten i avstanden mellom sømhullene blir større. Vanskeligheten er imidlertid 
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Fig. 2. Prosentvis fordeling av sømhullenes jevnhet på 18 målte sko fra Haug (nederst) 
og på 48 målte skosåler fra Oslo (øverst). 
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å vurdere hvor skillet mellom ulike kvaliteter skal settes på en slik index-skala. Her 
er det ikke lett å stille opp faste kriterier, uttrykt ved bestemte index-verdier, 
tilpasset ethvert funnmateriale. Uten tvil kommer det inn momenter som ulike 
tradisjoner for forskjellige geografiske områder, kanskje også med endringer over 
tid. Det er derfor behov for et arkeologisk sammenlikningsmateriale fra ulike sosiale 
og geografiske funnkontekster som f.eks.: borg, by og land, nord og sør i Norge, 
samt Norge i forhold til andre land, f.eks. Polen og Holland. 

Som en første begynnelse har jeg av praktiske grunner valgt Oslo som eksempel på 
et høymiddelaldermateriale fra en by. Dette funnmaterialet utgjør en første referan
seramme for vurdering av Haugfunnet nedenfor. I skomaterialet fra «Min dets 
tomt», Oslo (Schia 1977) er det valgt ut 48 såler datert fra 1254-1352, med en 
prosentvis fordeling av indexverdiene som vist øverst i fig. 2. Forsøksvis er Osloma
terialet inndelt i fire kvalitetsgrupper, definert ved bestemte index-verdier: l) Hånd
verk av høy kvalitet (MM<0.31), 2) Jevnt bra håndverk (MM=0.31-0.60), 3) Dårlig 
håndverk (MM=0.61-0.90) og 4) Hjemmesyssel (MM>0.90). Denne inndelingen 
er foretatt i en vekselvirkning mellom de målte index-verdiene og med subjektiv 
kontroll tilbake til skosålene. 

En slik inndeling i fire kvalitets grupper må- inntil et større sammenlikningsmate
riale foreligger - bli å betrakte som et første forsøk på å finne kriterier for en 
evaluering av middelaldersk skomakerhåndverk. Med et større materiale som 
grunnlag for kvalitetstolkinger, både fra Oslo og andre byer, ser jeg ikke bort fra at 
det seinere kan bli nødvendig med justeringer av skillene mellom de ulike kvalitets
gruppene jeg har satt opp. 

Det skomakertekniske nivået i materialet fra Haug 

Ved hjelp av den ovenfor skisserte metoden kan det gjøres et forsøk på å vurdere det 
skomakertekniske håndverksnivået i Haugfunnet. Dessverre var skomaterialet 
meget fragmentarisk og besto for det meste av svært små biter. Det var derfor ikke 
mulig å måle mer enn såle- og overlærdeler til18 ulike sko, fra seinmiddelalderfasen. 
De randsydde skoene fra Nyere Tid faller utenfor analyser som dette. Antallet er 
således lite og konklusjonene må nødvendigvis vurderes i lys av dette. 

Diagrammet nederst på fig. 2 viser den prosentvise fordeling av de 18 målte 
skoene, der sko med best kvalitet er til venstre og med jevnt dårligere kvalitet mot 
høyre. Sammenliknet med Oslo-materialet er det en merkbar forskjell i diagram
mene: Oslo-materialet ligger i all hovedsak til venstre for Haug-materialet, men med 
en ikke ubetydelig overlapping. 

Dersom funnene deles inn i kvalitetsgrupper etter de kriterier som ble etablert 
ovenfor, framtrer forskjellene mellom Oslo og Haug tydeligere (fig. 3). I Oslo
materialet viser tabellen at det er produsert flere sko av høy kvalitet enn av dårlig 
kvalitet, mens majoriteten av Oslo-skoene har indexverdier som viser til et jevnt bra 
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Fig. 3. Histogram av de målte skoene fra Haug og Oslo med inndeling i kvalitetsgrup
per etter graden av sømhullenes jevnhet for å vise forskjellen i de to funnene. 

håndverk. For Haug-skoene viser histogrammet at de fleste sko er av dårlig hånd
verkskvalitet og at det er flere hjemmelagde sko enn sko produsert i et kvalitativt 
jevnt bra håndverksmiljø. 

Med utgangspunkt i et såpass lite materiale som her er det ikke lett å gi sikre 
vurderinger av det skomakertekniske nivået i Haug-funnet. Det er imidlertid liten 
tvil om at det er en markert forskjell mellom Oslo og Haug i det funnmaterialet vi har 
i dag1

. Hva denne forskjell egentlig innebærer, er det vanskelig å forklare. Ut fra de 
etablerte kriterier bør imidlertid en stor del av Haug-skoene være et resultat av 
hjemmesyssel. Ved nærmere ettersyn av de skoene som har indexverdier over l, 
virker disse skoene også mer sjuskete utført i sammensyingen. En skomakermester 
ville etter min mening vanskelig ha kunnet godta et slikt arbeid fra en av sine 
svenner. Dette materialet peker således i retning av at beboerne på Haug i alle fall 
lagde en del av sine sko sjøl. Hvorvidt skoene i gruppa «dårlig håndverk» også er 
lagd på gården er slett ikke utenkelig: nevenyttige folk har det alltid vært i Norge. 
Skoene i denne kvalitetsgruppa kan imidlertid like gjerne være kjøpt/byttet utenfra, 
antakelig for en noe rimeligere pris enn de skoene vi har klassifisert som «jevnt bra 
håndverk». Slike sko- av jevnt bra håndverkskvalitet- har jeg vanskelig for å tro 
kan være gjort av en person som ikke har vært i lære hos en skomaker. Det er derfor 
mest sannsynlig at skoene i denne kvalitetsgruppa kom til Haug utenfra-kanskje fra 
Storvågan i Lofoten eventuelt enda lenger unna, som f.eks. Trondheim eller Ber
gen. De kvalitetsmessige ytterpunktene i Haug-funnet drar således i hver sin ret
ning: hjemlig produksjon kontra import. 
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Fig. 4. To frontsnøresko i materialet fra Haug. A) Sko som ut fra lengden må ha tilhørt 
et barn under tre år (nr. 766b/38) og B) en sko som ut fra størrelsen kan ha tilhørt en 
voksen kvinne eller en ikke utvokst mannlig ungdom (nr. 339a/31 a). 
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Sko typer 
Det framgravde skomaterialet er temmelig ensartet og det kunne bare dokumente

. res to ulike typer, dersom en benytter lukkingen som kriterium. 
Flest sko har såkalt frontsnøring. Det ble funnet rester av 9 slike og de har alle hatt 

en splitt i vristen med et varierende antall snørehull på hver side. De finnes både som 
støvler, lave og høye sko. To fragmenter ( 465 og 761) kan være fra støvler, men dette 
er usikkert. Resten er høyst sannsynlig fra sko. 

Fottøy med en lukking som dette, gir også en karakteritisk tilskjæring av overlæ
ret, med et hovedlær, gjerne et mindre sidelær og ofte med innsetting av en eller to 
kiler (Schia 1977:124). 

To av frontsnøreskoene var nesten komplette og kunne rekonstrueres (fig. 4:A). 
Den ene var en barnesko med lengde ca. 14,5 cm, og omtrent moderne skostørrelse 
23. Uten tvil har det lille barnet (under 3 år) fortsatt å bruke skoen også en tid etter at 
den egentlig var blitt for liten. Det framgår tydelig ved rynkingen av overlæret i 
helpartiet, der helen er blitt tråkket noe ned. Skoen kan således ha representert en 
ikke ubetydelig verdi for de som bebodde Haug. Dette framgår for øvrig også av det 
forhold at skoen er forseggjort med innsetting av pløs i splitten i vristen, slik at skoen 
var tett ved dårlig vær. Derimot tyder ikke sømhullsindexen (MM=1.33) på et 

, kvalitativt høyt håndverk, men snarere heller i retning av hjemmesyssel. 
Frontsnøresko med pløs hadde ytterligere en sko (MM=0.79) i materialet (fig. 

5:H). Slike er også påvist ved andre utgravninger, bl.a. i antatte 1400-talls lag i Oslo 
(Schia 1979:52), og i Uvdal stavkirke (Schia 1980:83). 

Den andre skoen som kunne rekonstrueres (fig. 4:B), med en lengde på ca. 23-24 
cm (moderne skostørrelse 35), har- ut fra størrelsen å dømme- sannsynligvis tilhørt 
en voksen kvinne eller en ikke utvokst mannlig ungdom. Til denne skoen ble det 
ikke funnet rester etter pløs. Skoen må ha vært lenge i bruk på grunn av to 
reparasjoner: i tåen ved feste av et nytt tåstykke på innsida, samt med ytterligere en 
lapp nærmere vristen for å tette igjen to små snitt. Det viser at eieren ikke uten 
videre kunne skaffe seg nytt fottøy ved første tegn på slitasje. Sømhullsindexen 
(MM=0.78) viser til et kvalitativt dårlig håndverk, men betydelig bedre enn den 
trolig hjemmegjorte barneskoen beskrevet ovenfor. 

Frontsnøresko er kjent over store deler av Europa. Fra Ungarn i syd, via Polen til 
Finland i nord, over Sverige og Danmark til Holland og England i vest. I hovedsak 
synes slike sko å prege motebildet først og fremst på 1300- og 1400-tallet, men de er 
også kjent helt fra slutten av 1200-tallet og fram til Pieter Bruegels malerier i 1560-
åra (fig. 6). Typen tilhører således middelalderens siste del, og det er hittil ikke kjent 
dateringer av slike sko fra 1600-tallet. 

Med renessansen dukket det som kjent opp helt nye typer, med ny tilskjæring av 
overlæret, andre lukkemekanismer og ikke minst en helt ny teknikk for sammensy
ing av fottøyet. Skoparet på fig. 7 A hører klart hjemme i dette bildet av randsydde 
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skotyper som etterfulgte middelalderens vendsydde sko. Uten nærmere holdepunk
ter er det imidlertid vanskelig å vurdere om dette skoparet tilhører 1600- eller 1700-
tallet, men eldre kan det ikke være. 
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Fig. 5. A og B) Mulige delerfrafrontsnørestøvler (A: nr. 465/38, B: 761b/38). C-H) 
deler frafrontsnøresko (C: nr. 305/31, D: 766a/38, E: nr. 310/130, F: nr. 761b/38, G: 
nr. 295/31. H: nr. 757/25). 1: Såle med sekundært istykkerskåret overlær. 
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Fig. 6. Frontsnøresko tilsvarende de funne sko fra Haug, gjengitt etter Pieter Breugel 
den eldres malerier fra 1560-åra. 

Læravfallet- spor etter skoproduksjon? 

I et forsøk på å vurdere deler av aktiviteten på gården Haug i seinmiddelalderen, er 
avfallsmaterialet- eller restproduktet etter tillaging av ulike gjenstander og redska
per et sentralt funnmateriale. Den nøyaktige innsamling av læravfall som ut graverne 
foretok gir derfor et godt utgangspunkt for å vurdere eventuelle arbeider med lær 
som ble utført på Haug. 

Fra den lille undersøkelsen i felt 4, ble det imidlertid ikke funnet mer enn 682 
lær biter, klassifisert som lær avfall. Dette består av lærstykker som er revet fra 
hverandre (kat. l), lærstykker med sømspor (kat. 2), og lærstykker der alle sider er 
tilskåret (kat. 3). Det er i første rekke den siste kategorien som utgjør et virkelig 
restprodukt etter tillaging av lær gjenstander. Kategori 2 gjør til en viss grad også 
dette, men her er det stort sett lær fra utslitte gjenstander som er brukt om igjen 
sekundært. Antallet av denne kategorien i tabellen på fig. 8 er imidlertid for lavt, 
fordi en stor del av det bearbeidete lærmaterialet (220 biter)- for det meste fra sko
har tydelige skjæremerker som viser at deler av overlær og såler ble brukt om igjen til 
andre ting (f.eks. fig. 5: C-E). Jeg har ikke hatt anledning til å kvantifisere antallet 
skodeler som viser til gjenbruk av lær. 

Ser vi nærmere på kategori 3 - lærbiter med tilskårete kanter- er det ikke store 
materialet å snakke om fra Haug: 212 biter fra nyere tids fasen og 169 biter fra 
seinmiddelalderfasen. Det er vanskelig å vurdere hvor mye arbeid dette egentlig 
representerer, men da jeg i 1976lagde en kopi av en 1100-talls sko, ble det igjen et 
restprodukt på ca. 100 læravfallsbiter av kategori 3. I første rekke var dette strimler 
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1:3 

Fig. 7. Randsydde etter-reformatoriske sko. A) Høyre sko (nr. 378125) fra et skopar. 
B) To sidelær fra bakre halvdel (nr. 126/13 t.h. og nr. 130/14 t.v.). C) Sidelær (nr. 
316/29). 

og mindre stykker som ikke kunne brukes videre og var bare å kaste. Det oppgravde 
funnmaterialet kan etter dette sålede~ ikke representere særlig mye arbeid med 
råstoffet lær. 

For ytterligere å vurdere funnmengden fra Haug kan vi sammenlikne med to 
utgravninger i Oslo: «Oslo gt. 7» og «Min dets tomt» (fig. 9). For feltet «Oslo gt. 7» ble 
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~AUG KAT 1 KATZ KA\3 SUM TID 

NYERE TID 18~ '+ 212 'IOfi 1/o00-1800 

SEIN MIDDElALDER ~3 15 1&1 ZTI !~OD -/600 
SUM 28f?, 19 381 &8Z 

Fig. 8. Tabell som viser fordeling av læravfall fra gårdshaugen Haug. Kat. l er 
lærbiter med revete kanter. Kat. 2 er lærbiter med sømspor. Kat. 3 er lærbiter med 
ti/skårete kanter. 

det funnet læravfall, men antallet gjorde det vanskelig å vurdere om det represen
terte hjemmesyssel eller håndverk (Schia 1979:58). Seinere (1987-88) er det imidler
tid ved et nytt utgravingsfelt: «Oslogt. 6», funnet så store mengder læravfall, mye 
bark, en skomakerlest og skomaker kniv, at det her ikke kan være tvil om skomaker
virksomhet. Dermed er det mest sannsynlig at læravfallet fra «Oslo gt. 7» represente
rer hjemmesyssel. Derimot holder vi det for mest sannsynlig at det tidligmiddelal
derske læravfallet fra «Mindets tomt» representerer skomakervirksomhet, spesielt 
fordi det her også er funnet halvfabrikata av sko. For å kunne sammenlikne disse to 
Oslo-utgravningene med Haug-materialet må vi regne om antallet til mengde lær av
fall pr. 100m2

, som vist i fig. 9. En slik metode representerer en viss usikkerhet fordi 
lær avfall stort sett finnes i avgrensete konsentrasjoner. Ved en såpass liten utgraving 
som Haug - med bare 20 m2 

- sier det seg sjøl at muligheten for å ha unngått en 
læravfallskonsentrasjon så absolutt er til stede. Dette må tas med som en kildekritisk 
vurdering ved bruken av materialet. 

Ved omregning til felt av like store størrelser viser fig. 9 at det er mer læravfall fra 
nyere tids fasen i Haug enn fra seinmiddelalderfasen, som til gjengjeld har mer 

ANTALL UTGRAVD KAT. 3 AWTATT 
KA13 AREAL pg 100M2 VARIGHET 

HAUG -NYERE TID 21Z 20M~ 1000 LAZOOAR 

HAUG - Sf:lNMIDJ)fLALDER 109 ZOM" 845 CA 200 ÅR 

OSLO GT1-HØY MIDDELALDER 702 1~011" 5~f Cl\ 150 AR 

"MIN DET 'l_ TIDLIG MIDDELALDER 158b1 370n" ~287 CA 125 AR 

Fig. 9. Fordeling av læravfall Kat. 3 fra utgravingsfeltene Haug og «Oslogt. 7» og 
«Mindets tomt» fra Gamlebyen i Oslo. For å gjøre disse funnene sammenliknbare er 
det regnet om til en index som uttrykker antalllæravfallsbiter pr. 100m2

• 
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læravfall enn høymiddelalderfunnene2 fra «Oslo gt. 7». Sammenliknet med «Min dets 
tomt» er det imidlertid såpass lite både fra Haug og «Oslo gt. 7», at en må kunne anta 
at læravfallet fra Haug vanskelig kan representere mer enn hjemmesysler. Dette 
understrekes for øvrig også ved det forhold at overlær og såler fra utslitte sko må 
være brukt omigjen til nye gjenstander, som nevnt ovenfor. 

Læravfallet fra gårdshaugen Haug peker således ikke i retning av håndverksvirk
somhet på stedet, men indikerer heller hjemlige sysler. Kan hende tilsvarer dette det 
restprodukt som kan ha framkommet ved tillaging av de sko vi ovenfor antok hadde 
en kvalitet som tilsvarte hjemmesyssel (MM>0.90). Men antalle læravfallsbiter er 
som nevnt såpass lite, at dersom det er representativt for gårdshaugen tyder det ikke 
på at skoene av «dårlig og jevnt bra håndverkskvalitet» kan være lagd på Haug. Det 
lille læravfallsmaterialet som i dag foreligger fra Haug peker derfor mest i retning av 
at disse skoene må være tilført utenfra. 

Sammenfatning 

Skomaterialet fra Haug passer pent inn i den generelle nordeuropeiske skomoten i 
seinmiddelalder. Frontsnøreskoene skiller seg i formen ikke vesentlig fra det vi 
ellers er kjent med. Sånn sett tyder dette på at gårdens innbyggere har fulgt 
endringene i sko- og draktskikken ellers i Norden. 

Imidlertid er skoenes søm tekniske kvalitet dårligere enn skomaterialet fra Oslo. 
Dette kan indikere at de er blitt til i en noe annen tradisjon enn Oslo-materialet. 
Teknikken er likevel den samme, så etter min mening er det her mer snakk om faglig 
skikkelighet i produksjonene av sko, enn en annen og sjølstendig tradisjon. Jeg vil 
derfor være mest tilbøyelig til å se Haug-skoene som del av den generelle nordeuro
peiske skomakertradisjonen, men at det kvalitative utvalget ikke har vært det beste, 
ved at majoriteten av skoene tilhører gruppa dårlig håndverk. I tillegg har jo gårdens 
folk etter alt å dømme også lagd en del sko sjøl. Muligens kan dette gjenspeile en 
sosial differensiering av gårdens innbyggere, ved at noen lagde sine sko ut fra en 
kunnskap om hvordan sko skulle se ut, mens andre skaffet seg ferdigsydde sko 
utenfra, som riktignok ikke var av den aller beste kvaliteten. 

Skomaterialet fra Haug viser dermed til god forbindelse med områdene lenger 
sør, enten ved direkte kontakt eller via andre sentra. Slike konklusjoner forutsetter 
imidlertid at det gjennomgåtte materialet er representativt for hele gårdshaugen i 
seinmiddelalder. Denne representativiteten vet vi dessverre for lite om i dag, ved at 
det bare er et lite utsnitt på 20 m2 som kan legges til grunn for våre konklusjoner. 
Supplerende tilleggsutgravinger for å prøve materialets representativitet og konklu
sjonene ovenfor er derfor mer enn ønskelig i en sammenheng som dette. 
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Noter 
l) Skomaterialet fra Oslo er imidlertid målt etter konservering med en gjennomsnittlig 

krymping på ca. 10 % (Schia 1977:123), mens Haug-materialet av praktiske grunner er 
målt før konservering. Dette kunne tenkes å påvirke kildeverdien av målingene. Men fordi 
indexverdiene viser variasjonsbredden i sømhullsavstanden for den enkelte sko i forhold 
til den gjennomsnittlige sømhullsavstanden, påvirkes ikke måleresultatet merkbart av 
krympingen. Helt identiske vil imidlertid ikke indexverdiene være på en sko som blir målt 
både før og etter konservering. 

2) Jeg gjør her bare bruk av læravfallet fra fasene 4-6 på feltet «Oslogt. 7», slik det er gjengitt i 
tabell på fig. 16 (Schia 1979:57). 

Summa ry 
Shoes Found in the Farm Mound Haug on the Island of Hadseløya. 

The archaeological excavation of the farm mound Haug in 1987 (fig. l) yielded 220 
pieces ofleather. Most ofthese came from late medieval deposits, but same are post
medieval. The material appears to represent 33 shoes or boots, 9 of them probably 
front-laced. One of the shoes (fig. 4:A) was for a child below the age of three; one 
shoe for an adult (fig. 4:B) had been repaired several times. A post-medieval shoe is 
shown on fig. 7. 

The method presented by the Polish archaeologist Martyna Milewska (1980: 115) 
proved useful for the purpose of evaluating the quality of the shoes. A study of the 
uppers and the soles enables us to investigate the density and regularity of the 
stitches. One can thus measure the degree of regularity and develop criteria for 
evaluating the shoemaker's skill: footwear made by highly skilled shoemakers or by 
poorly skilled shoemakers, and home-made shoes. Where we find a coefficient of 
regularity dose to O, a highly skilled craftsman seems indicated, where this value is 
high er, the stitching is less regular, and the shoemaker less skill ed. Val u es dose to l 
represent according to Milewska rather irregular stitching, and indicate home-made 
footwear. 

Shoes found in Oslo have also been measured in order to provide a basis for 
interpreting the Haug footwear in terms of the various values of the coefficient of 
regularity (fig. 2). The Oslo footwear was divided into quality groups defined by the 
following coefficients: l) high quality (MM<0.31), 2) good quality 
(MM=0.31-0.60), 3) poor quality (MM=0.61-0.90), 4) home-made (MM>0.90). 
The grouping of the Oslo shoes was based on a combination of the measured values 
and a subjective control of the soles, and this is a first attempt at establishing criteria 
for an evaluation of the quality of medieval footwear, and thus this grouping must be 
regarded as provisional until more material becomes available. 

A comparison of the four quality groups of the Oslo shoes with those of the Haug 
shoes shows (fig. 3) that Oslo in the high Middle Ages produced more shoes of high 
quality than of poor quality, while the majority are of good quality; among the Haug 
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shoes, on the other hand, the majority are of poor quality, while there are also more 
home-made shoes than those of good quality. 

The analysis of quality, combined with the relative! y small am o unt of waste, 
indicates that the poor quality shoes were probably made outside Haug, for instance 
in Sorvågan, Trondheim or Bergen, by a trained, but not particularly skilled, 
shoemaker; the home-made ones were probably produced on the farm. This means 
that we have locally produced shoes as well as imported footwear. 

The front-laced shoes are similar in shape to other European shoes of this type, 
indicating that the farmers at Haug followed the main trends of European fashion. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 

Årsberetning 11111987-31/101988 og regnskap pr. 31/101988 

Generalforsamling ble holdt 23. nov. 1987 i Etnografisk Museums foredragssal i 
Oslo. Tilstede var ca. 80 personer. 

Det var bemerkninger til innkallelsen. Den var sendt for sent ut. Preses beklaget 
dette og lovet at for fremtiden skulle innkallelsen sendes slik at den var medlemmene 
i hende fjorten dager før møtet. Til å undertegne protokollen ble valgt Erik Frid
strøm og Bjørn Ringstrøm. 

Regnskapet pr. 31.10.87 ble lest av sekretæren. Regnskapet ble godkjent uten 
noen bemerkninger. 

Preses leste årsberetningen. Denne ble godkjent. 
Det var fem søkere til Reisestipendier i 1987 hvorav to fikk innvilget sine søkna

der: Wenche Helliksen, Oslo som fikk kr. 3200 og Leidulf Mydland, Bergen, som 
fikk kr. 3500. 

På valg var Meltzer, Erling Johansen, Henry Tschudi og Einar Løchen. Samtlige 
var villig til gjenvalg. 

Styret foreslo for generalforsamlingen at kontingenten skulle forhøyes fra 1988 
slik: 
fra 50-60 for studenter og skoleelever 
fra 100-125 for vanlig enkeltmedlem 
fra 120-150 for familiemedlemskap 
fra 200-250 for personlig støttemedlem 
fra 500-750 for bedrift som støttemedlem 

Forhøyelsen ble vedtatt. 
Prof. Arne Skjølsvold presenterte kveldens foredragsholder, konservator Trond 

Løken fra Arkeologisk Museum i Stavanger. Foredragets tittel var: «Boplassområ
det på Forsand i Rogaland- en norsk landsby bebyggelse gjennom 1500 år.» 

Det ble stilt en rekke spørsmål i forbindelse med foredraget, og foredragsholderen 
besvarte disse. 

70 medlemmer deltok i serveringen i Oldsaksamlingens lokaler i 1. etasje der Egil 
Mikkelsen ønsket velkommen. Stipendiaten fra Oslo, Wenche Helliksen, var til
stede, og hun benyttet anledningen til å takke for stipendiet med velvalgte ord. 
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21.5.-28.5. Ekskursjon til Normandie og Bretagne med 90 deltakere. 
Lørdag 20.8. tur til Kongsberg m/omegn. Denne turen hadde 91 deltakere. 

Viking 1988 blir trykket i Tangen-Trykk AlS, Drammen, og vil være ferdig i 
desember d.å. NAVF har bevilget kr. 35 000 til Viking 1989. Meldingsbladet er 
sendt medlemmene tre ganger i løpet av året. Betjeningen i Vestibylen, Frederiksgt. 
2, har solgt eldre utgaver av Viking for kr. 4060. Vi har fremdeles et meget stort 
lager. 

Det er gitt økonomisk støtte til utgravning/restaurering på Akerø y og til Elizabeth 
Seeberg (engelsk/norsk arkeologisk ordbok). 

Vi har fått 42 nye medlemmer i beretningsperioden. Det har vært holdt tre 
styremøter. 

Styrets sammensetning har vært: 

Preses: Harald Meltzer. Gen.sekr.: Øystein Johansen. Visepreses: Jens W. Berg. 
Styremedlemmer: Erling Johansen, Henry Tschudi, Einar Løchen. Suppleanter: 
Jackie Horner, Arne Bakken, Lise Tschudi, Bjørn Ringstrøm. Revisor: Kr. A. 
Arnesen. 
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Norsk Arkeologisk Selskap- Regnskap 
Resultatkonto pr. 31. oktober 1988 

Utgifter 

Lønningskonto inkl. redak-
sjonen av Viking . . kr. 

Arbeidsgiveravgift . . » 

Diverse utgifter . . . » 

Gebyrer . . . . . . . » 

Porto, kontorrekv., telefon » 

Årsmøte 1987 ....... » 

Meldingsbladet . . . . . . » 

74.191,50 
12.651,00 
1.925,00 
2.749,24 
8.532,90 

11.181,15 
14.268,15 

Støtte til Akerøy Fort og 
Elizabeth Seeberg 
Viking 1987 (rest) 
Viking 1988 . . . 

. » 78.000,00 

. » 2.474,00 

. » 75.000,00 
kr. 280.972,94 

Inntekter 

Kontingent . . . . . . 
Salg- Viking . . . . . 
Norges Allmennviten-

skapelige Forskningsråd 
(Viking 1988) . . . . 

Annonser- Viking 1988 
Administrasjon av 

årets tur . 
Rentekonto 
Underskudd 

. kr. 77.495,00 

.» 15.646,00 

.» 33.000,00 

.» 5.000,00 

. » 58.558,98 

. » 61.040,31 

. » 30.232,65 
kr. 280.972 '94 

Balansekonto pr. 1.11.1988 

Aktiva 

Kassa ....... . 
Postgirokonto . . . . 
D.N.C. 7001 0600365 
D.N.C. 7056 6337663 
Gjeldsbrev ..... . 

. kr. 372,13 

. » 5.506,77 

. » 64.041,18 

. » 478,13 

. » 600.000,00 
kr. 670.398,21 

Oslo, den l. november 1988 

Regnskapet revidert og 
beretning avgitt 10. november 1988 

Passiva 
l. og R. Fuglesangs Reisestipend/ond: 
1/11-87 . . kr. 25.844,23 
-+- utbet. . » 6.700,00 

kr. 19.144,23 
+renter . » 3.000,00 kr. 22.144,23 

Universitetets Oldsaksamling: 

1/11-87 . . kr. 203.148,00 
+renter. . » 26.409,00 » 229.557,00 

Kreditorer 
Skattetrekk 

Kapital
konto: 

» 91.000,00 
» 5.138,00 

1111-87 ... kr. 352.791,63 
-+-årets 
underskudd » 30.232,65 » 322.558,98 

kr. 670.398,21 
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