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Kalle Sognnes

Nye helleristningsfunn i Trøndelag

Innledning
Trøndelags første kjente helleristninger ble oppdaget omkring 1860 på gården Ydstines i
Stjørdal, Nord-Trøndelag, noen kilometer øst for Værnes flyplass (Nicolaysen 1862-64,
O. Rygh 1873). De lokale antikvarer hadde tydeligvis mistanke om at det måtte finnes
flere, og straks Karl Rygh begynte sin livsgjerning som bestyrer av oldsaksamlingen ved
det Kgl. Norske Videnskabers Selskab 1 i Trondhjem i 1870, utlovet han pengepremier til
dem som fant nye ristninger. Og oppdagelsene kom, først i Skatval sogn (også det i
Stjørdal), seinere andre steder.
Disse tidlige oppdagelsene gjaldt bronsealderens ristninger, som i Norge de siste par
generasjonene har blitt hetende jordbruksristninger. Karl Rygh besøkte og gjorde summariske undersøkelser av de enkelte forekomstene (K. Rygh 1870, 1873, 1879, 1881,
1882), men noen systematisk undersøkelse og dokumentasjon fant likevel ikke sted før i
1908, da han publiserte en liten avhandling med beskrivelse av alle jordbruksristningene
som var kjent i Trøndelag og Nord-Norge til da (K. Rygh 1908).
Omtrent samtidig med at Rygh avsluttet sitt arbeid, begynte G. Hallstrom sine mangeårige helleristningsundersøkelser, som til å begynne med også omfattet jordbruksristninger i Trøndelag (Hallstrom 1907, 1908).
I mellomtiden var det imidlertid funnet flere store og viktige forekomster med steinalderristninger - i Norge vanligvis kalt veideristninger; på Bardal i Beitstaden (Lossius
1897), Bøla i Stod - begge i den moderne storkommunen Steinkjer, Nord-Trøndelag,
Hell i Lånke, Stjørdal kommune (Lossius 1899), foruten på Bugge i Nesset kommune,
Møre og Romsdal (Ziegler 1901). Disse lokalitetene med store, velformete dyrefigurer,
har i all tid siden dominert oppfatningene om Trøndelags helleristninger.

Veideristninger
De neste tiårene ble det funnet stadig flere slike ristninger. Alle ble undersøkt av Th.
Petersen, som bestyrte vitenskapsselskapets oldsaksamling fra 1913 til1947. De ble gjort
kjent gjennom ulike foredrag, særlig i det Kgl. Norske Videnskabers Selskab (Petersen
1926, 1930, 1931a, 1931b). Noen av funnene var malinger (Petersen 1929, 1932). Petersen laget aldri noen sammenfattende studie av disse funnene. Dette overlot han til Gutorm Gjessing (1935a, 1936). Parallelt med Gjessings arbeid avsluttet Hallstrom sin studie av det norske materialet (Hallstrom 1938).
7

Siden Gjessings monografi ble publisert, er antallet forekomster med veideristninger
og -malinger i Midt-Norge tredoblet. Det samme gjelder trolig antall figurer. En samlende presentasjon og studie av dette materialet mangler, men også de siste femti årenes
nyfunn er publisert enkeltvis i lokale årbøker og gjennom Vitenskapsselskapets skriftserier (Bakka 1988, Bakka & Gaustad 1975, Gaustad 1976, Møllenhus 1968, Sognnes
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Fig. l. Kart som viser helleristninger i Trøndelag. Gårder med veideristninger og malinger er merket med ulike punktsymboler. Hovedutbredelsesområdene for jordbruksristningene er angitt med skravering og heltrukne linjer. Steder som er omtalt i artikkelen er avmerket spesielt.
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1979, 1981a, 1981b, 1983a). Det er et utvalg av disse ristningene som vil bli presentert
her (fig. 1). Presentasjonen vil ikke være fullstendig. For mer detaljerte beskrivelser henvises til de ovenfor refererte arbeidene.
Stykket
Gården Stykket ligger på nordsiden av Trondheimsfjorden, nær Fosenhalvøyas sørspiss, i
Stadsbygd, Rissa kommune. Det er her bare et smalt belte av dyrket mark mellom fjorden og skogen, og helt i sørkanten av skogen ble ristningene funnet i 1977 et par hundre
meter fra sjøen av en skoleelev, Trond Strømgren fra Tiller, som var på tur med klassen
sin i området. Forekomsten ble først undersøkt året etter av Kristen R. Møllenhus, og han
fant tre mer eller mindre fullstendige dyr av hjorteslekten. Året etter fant forfatteren en
fjerde figur noen meter fra disse, og ved undersøkelse i 1980 ble det funnet et femte dyr.
Ristningene er meislet inn i to sørvestvendte bergflater bare 50 m sørvest for husene
på gården og mindre enn 10m fra en gammel bygdeveg (fig. 2). Flere av figurene er godt
synlige, og det lyder nærmest utrolig at de ikke er oppdaget tidligere. Imidlertid var det
mellom vegen og berget et tett kratt som hindret innsikt. Etter det økonomiske kartverket
ligger ristningsberget 34-35 m over havet.
Lokaliteten domineres av store elgfigurer. Tre figurer står sammen på en loddrett
bergflate (fig. 3). Lengst til venstre er en stor, ufullstendig elg (kanskje er det i virkeligheten tale om to figurer). Dyret er vendt mot venstre. Hodet med halsen og deler av

Fig. 2. Helleristningsberg på Stykket, Rissa, Sør-Trøndelag. (Foto K. Sognnes 1979)
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Fig. 3. Figurene på hovedfeltet på Stykket, Rissa, Sør-Trøndelag. (Kalkering K. Sognnes
1979)

framkroppen er tydelige. Det samme er to bein, mens det i partiet imellom ikke synes å
ha vært hogd inn noen furer. Mens berget rundt omkring er kraftig forvitret med opptil
2 cm brede, framstikkende kvartsganger, går disse her i ett med berget omkring. Tilsynelatende har det vært ingen eller minimal vitring. Både hode og bein gir inntrykk av et dyr
med liv og bevegelse.
Like til høyre er en noe mindre elg, ca. 150 cm lang. Også dette dyret er vendt mot
venstre, men virker stivere og mindre livfullt enn det første. Berget er_mer forvitret, men
furene er rimelig godt synlige, selv om de enkelte steder er ufullstendige.
Til høyre for og delvis under denne er en tredje elg. Den er mindre, knapt l m lang.
Kroppsfurene krysser bakbeinet til den forrige figuren. Kroppen er vendt mot høyre, men
hodet er tilbakebøyd, slik at dyret ser mot
venstre. Dermed får også det et uvanlig livaktig preg.
Like til høyre for foregående figur gjør
berget en skarp knekk. I øvre del er en liten,
svakt konkav flate, der det er en liten dyrefigur, også den vendt mot venstre. Dyret kan
ikke arts bestemmes og har et helt annet preg
av stilisering enn de andre figurene. Liknende smådyr er kjent fra andre lokaliteter
med store, forholdsvis naturalistisk tegnete
dyrefigurer, som Strand i Osen, Sør-Trøndelag (Gjessing 1936) og Vistnesdalen i
Vevelstad, Nordland (Lund 1942, Sognnes
1989).
Fig. 4. Ard-figurer på Hammer XII,
På en mindre, svakere hellende bergflate
Steinkjer, Nord-Trøndelag. (Kalkering E.
et par meter til venstre for den store figuren
Bakka 1977)
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er en fjerde elgfigur, med lengde ca. 140 cm. Bergflaten er forholdsvis kraftig vitret, og
en bred sprekk skjærer gjennom figuren. Denne er vendt mot høyre, og plasseringen av
hode og bein vitner om «frosset» bevegelse.
Stykket er en av to lokaliteter med store, naturalistisk utformete ristninger som er funnet i Trøndelag i dette århundre. Vi må se dette som uttrykk for at slike ristninger i virkeligheten er svært sjeldne. Fra før er de kjent fra Bardal og Bøla. Også en stor elgfigur på
Bugge har vært regnet med til denne gruppen.
Hammer
Gården Hammer ligger lengst vest på sørsiden av Beitstadhalvøya i vestre del av Steinkjer kommune. De første helleristningene på Hammer ble kjent straks etterat Rygh
(1908) publiserte sin oversikt. At de ble kjent så kort tid etterpå, er trolig et direkte resultat av denne avhandlingen, for alt året etter kunne han gjøre de første undersøkelsene.
Ristningene ble funnet på en steil bergvegg omlag 200 m nordøst for husene på gården
og mindre enn fem m fra fylkesvegen. Også her var innsynet trolig hindret av et tett kratt
(K. Rygh 1909).
Rygh gjorde ikke noen fullstendig undersøkelse av forekomstene, men konsentrerte
seg om utvalgte figurer og grupper av figurer. Særlig var han opptatt av forholdet mellom en gruppe typiske jordbruksristninger og en rekke med fuglefigurer som var hogd
inn høyere oppe i bergveggen.
I 1923 undersøkte Bjørn Hougen og EivindS. Engelstad helleristninger i Beitstaden.
De var også på Hammer, men heller ikke de gjorde noen fullstendig undersøkelse. Som
Rygh konsentrerte de seg om høydeforskjellen mellom fuglene og de andre figurene.
Først i 1935 ble Hammerristningene fullstendig undersøkt av Gjessing. Selv om han
primært studerte veideristningene, dokumenterte han hele lokaliteten (Gjessing 1936).
Han kalte jordbruksristningene Hammer I og fuglefigurene Hammer IL De er her slått
sammen til en lokalitet (Hammer I).
Under den annen verdenskrig overtok Ole Folden gården. Han fant nokså fort nye
ristninger. Dette underrettet han Vitenskapsselskabets Oldsaksamling om, men reaksjonene derfra var heller lunkne. Folden meldte om stadig nye funn 2 , men dette førte bare til
korte befaringer. Først i 1972, i forbindelse med oppmaling av ristninger i Beitstaden,
undersøkte studentene Harry Ellingsen og Reidar Haugen noen av de nyfunnete feltene.
Samme året ble Hammer besøkt av dosent Egil Bakka ved Universitetet i Bergen.
Han erkjente straks hvor verdifullt materialet var og begynte systematiske undersøkelser
av ristningene i 1974. Disse fulgte han seinere opp i 1977 sammen med Fredrik Gaustad
og i 1981. Sykdom og død satte imidlertid en stopper for Bakkas videre bearbeidelse av
materialet. En foreløpig publisering av arbeidet hans er gjort i Vitenskapsmuseets rapportserie (Bakka 1988).
Totalt er det på Hammer nå kjent bortimot 20 lokaliteter, hvorav de aller fleste ble
undersøkt av Bakka. Mens Hammer I er meislet inn i bratt berg et stykke nordøst for gården, ligger de fleste andre lokalitetene på eller langs randen av innmarken i sørvest. Jeg
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Fig. 5. Samling fuglefigurer på Hammer V, Steinkjer, Nord-Trøndelag. (Foto F. Gaustad 1977)

kan her bare presentere et utvalg av Hammerristningene. For mer fullstendig oversikt,
vises til Bakkas arbeider (Bakka 1988, Bakka & Gaustad 1975).
De fleste lokalitetene rommer veideristninger, men noen små lokaliteter har bare jordbruksristninger. Det er Hammer Il, Ill og XII. Også på noen av de andre lokalitetene finner vi figurer som normalt regnes for å tilhøre jordbruksristningene. Hvorvidt noen av
disse kan være samtidige med veideristningene på de samme bergflatene, er uvisst, men
Bakka (1988:24) regnet det som mulig3 •
De fleste figurene på lokalitetene med jordbruksristninger er velkjente. Det er for det
meste fotsåler og båter. På Hammer Ill og XVII gjelder det klassiske bronsealderbåter
med oppsvungne stevner fra reling- og bunnlinje, mens det på Hammer Il og IX er tale
om figurer som likner den kjente Hjortspringbåten fra Danmark, som er datert til førromerskjemalder. Slike båtfigurer finnes også på Hammer I. Det samme gjelder noen små,
sterkt stiliserte dyrefigurer, som trolig forestiller hester og som ellers er funnet på Hammer XI.
Helt enestående er derimot 2 små figurer på Hammer XII. Disse ser ut til å forestille
enkle ploger eller arder (fig. 4). Det er i tilfelle de eneste i sitt slag som hittil er påvist i
Trøndelag.
De viktigste nyoppdagete lokalitetene ligger på nordsiden av fylkesvegen i overgangen mellom dyrket mark og skogen. Av særlig interesse er Hammer VI der ristning12

Fig. 6. Sammensatt dyrefigur på Hammer V, Steinkjer, Nord-Trøndelag. (Foto F. Gaustad 1977)
ene ble funnet først etterat et lag med strandgrus var fjernet. Mest sannsynlig er denne
grusen skyllet opp over ristningsberget av en stormflo forholdsvis kort tid etterat ristningene var meislet inn (Bakka 1975, Hafsten 1987). Sannsynligvis har også nedre del av
Hammer V fram til nyere tid vært dekket på samme måten (Bakka 1988:23). De geologiske forholdene viser at i hvertfall på disse to lokalitetene ble ristningene meislet inn i
svaberg som lå i strandkanten. Det skulle derfor være mulig å datere dem ved hjelp av
den postglasiale landhevningen. Men dessverre har det vist seg vanskelig å framskaffe
nødvendige data om landhevningen i Beitstaden innenfor det aktuelle tidsrommet (Jevne
1982, Hafsten 1987).
Hammer V, VI og VII ligger samlet i en klynge i omtrent samme høyde over havet,
mellom 35 og 40 m. Hammer X ligger like ved, men noe lavere, knapt 35m o.h. Hammer V er den desidert største lokaliteten, med mer enn 100 registrerte figurer. Lokaliteten
er delt i to felt, men de aller fleste figurene finnes i vestre del, på hovedfeltet (felt A).
Ristningsberget vender mot sørøst. Den nedre delen, som trolig har ligget under strandgrus, er forholdsvis godt bevart, mens den øvre delen er sterkt forvitret. Alle figurene
framstår imidlertid i dag med grunne og forholdsvis smale furer som til dels er svært
vanskelige å se under normale lysforhold.
Sentralt i feltet er en samling fugler. Noen har indre kroppsmønster, men de fleste har
13

..........

50 cm

Fig. 7. Hammer VIII, Steinkjer, Nord-Trøndelag. (Kalkering E. Bakka 1974 og 1977)

bare omrissfure. 10 av fuglene danner en rekke, og det synes å ligge en bevisst komposisjon bak plasseringen av dem (fig. 5). Ytterkantene av feltet på begge sider er preget av
overhogginger. Til høyre (mot nordøst) er et par store, nå ufullstendige elger, men også
flere små fugler og elger. I venstre (sørvestre) del er det flere fugler, men også fisk (kveite?) og hval. En figur ser tilsynelatende ut til å være en blanding av en hvals bakkropp og
en bjørns framkropp (fig. 6). Enkle fotsåler og minst en båt ville isolert sett vært oppfattet som jordbruksristninger. Også det lille felt B domineres av fugler.
Hammer VI har også fugler, men på denne lokaliteten er hvalfigurer minst like framtredende. Hammer X ligger sør for de andre, ute i enga og er til vanlig dekket av jord.
Det er en av de minste lokalitetene på Hammer, med et par fugler og elger.
Hammer VIII ligger på samme side av fylkesvegen, men bortimot 200 m lengre vest,
28-29 m o.h. Lokaliteten domineres av båter av samme type som tidligere er kjent fra
Evenhus i Frosta (Gjessing 1936, Hallstrom 1938), men her er også noen få dyrefigurer,
elg, hval og fugl (fig. 7).
På sørsiden av fylkesvegen, midt ute på jordet lå tidligere en stor samling med rydningsstein. Da steinene ble fjernet i 1980 kom det fram en bergrygg med flere samlinger
av ristninger (Hammer XIII, XIV og XV). Også her vender ristningsberget mot sørøst.
Hammer XIII ligger lengst vest. Lokaliteten domineres av hvalfigurer, men her er også
en fugl. På Hammer XIV, den midtre lokaliteten, er det et tett nettverk av sammen- og
overhogde hvaler og elger (fig. 8). Hammer XV, lengst i øst, består av tre små felt. Her
er hvaler, men enkle menneskefigurer er et like karakteristisk trekk.
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Også på Hammer I fant Bakka flere figurer. De fleste innenfor den nedre gruppen av
jordbruksristninger, men omlag 3,5 m vest for fuglene fant han en elgfigur.
Alt fra de første helleristningene på Hammer ble funnet, har de stått sentralt i norsk
bergkunstforskning, først og fremst når det gjelder forholdet mellom veideristningene og
jordbruksristningene. Nyfunnene har ikke gjort Hammerristningene mindre interessante.
Tvert i mot. De framstår i dag som den kanskje viktigste samlingen av helleristninger i
Midt-Norge. De står enda mer sentralt i diskusjonen omkring veideristningenes alder så
vel som i deres forhold til jordbruksristningene.
Det er de høyestliggende lokalitetene på Hammer som kan dateres ved hjelp av
strandforskyvningen. De lavereliggende synes ikke å ha vært overskylt av strandgrus.
Imidlertid mente Bakka (1988: 19) å kunne påvise en stilistisk utvikling fra de høyestliggende (Hammer V, VI og VII) til de lavestliggende (Hammer VIII, XIII, XIV og XV).
Dersom Bakka har rett i dette, og også disse ristningene ble hogd inn i bergflater som lå i
strandkanten, bør det være mulig å komme fram til en detaljert kronologi for alle Hammerristningene, der de ulike stiltrinnene kan gis rimelig sikre dateringer. Denne kronologien bør også få konsekvenser for dateringen av andre veideristninger i Trøndelag.
Hammer har i dag langt på vei overtatt den rolle Evenhus tidligere spilte som typelokalitet for dette stilstadiet. Dyrefigurene har forholdsvis naturalistisk tegnete kroppskonturer ofte med enkelt, indre linjemønster. Mange av fuglefigurene har skravert kroppsdekor. Som på Evenhus, finner vi atskillige båtfigurer.
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Fig. 8. Hammer XIV, Steinkjer, Nord-Trøndelag. (Kalkering E. Bakka 1981)
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Reppen
Gården Reppen ligger på Salsneset i Fosnes kommune i ytre Namdalen, Nord-Trøndelag.
Helleristninger var ukjent her til senhøstes 1979. Grunneiere på Salsneset hadde etablert
et fellesfjøs og satt i gang store nydyrkingsarbeider. Under dyrkingen kom det fram en
stor stein, som hadde vært praktisk talt helt skjult under lyngen. Den ble veltet opp på
høykant og ble stående slik i påvente av at den skulle sprenges i stykker.
Så skjedde imidlertid ikke, for da grunneieren Jakob Reppen en ettermiddag gikk en
tur over jordet, la han merke til en del figurer på steinen. Vitenskapsmuseet i Trondheim
ble varslet, og den første befaringen ved Ola Melby og forfatteren fant sted i januar 1980.
Steinen sto da fortsatt på høykant (fig. 9). Det var ingen tvil om at det dreide seg om helleristninger. Etter avtale ble steinen på vinterføre flyttet til en ny plass ved fellesfjøset.
Veideristninger på steinblokker er sjeldne. I Trøndelag kjennes ellers bare en stein fra
Rein i Stadsbygd, som nå blir oppbevart ved Vitenskapsmuseet (Gaustad 1976).
Grundigere undersøkelse ble foretatt seinere samme året (Sognnes 1981a, 1981b). Steinen er omlag 2,5 x 2,5 m i flate, og etter vitringen å dømme, må den ha stukket opptil 40
cm opp over marken omkring. De fleste figurene er meislet inn i den forholdsvis plane
toppflaten, men noen også på de steile sideflatene. Tilsammen ble det påvist 9 figurer; en
fisk, en elg og 7 hvaler. Figurene er små, mindre enn 50 cm lange. De er konturtegnet, uten
indre linjemønster. Særlig en av hvalfigurene er tydelig og gir et livfullt inntrykk (fig. 10).

Fig. 9. Ristningssteinen på Reppen, Fosnes, Nord-Trøndelag som den sto da ristningene
ble oppdaget. (Foto K. Sognnes 1980).
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Også for Reppenristningene kan de geologiske forholdene gi antydninger om alderen. Steinen ble funnet ca. 24 m. o.h. Noe
lavere nede, ca. 17 m o.h. er det på flere av
gårdene på Salsneset påvist en pimpsteinshorisont. Denne pimpsteinen har en mørk
brunsvart farge som er karakteristisk for
N4-strandlinjen. Denne ble dannet for
omkring 4100 år siden (Binns 1967:7).
Beregningsforsøk
på grunnlag av landheFig. 10. Ca. 35 cm lang hvalfigur på
vingen som har foregått i disse årene,
Reppen, Fosnes, Nord-Trøndelag. (Foto
gjennomsnittlig 4,15 mm pr. år, viser at ristK. Sognnes 1980)
ningssteinen trolig kom opp av havet for
5600- 5700 år siden (Sognnes 1981b:13). Dette blir således den maksimale alderen for
Reppen-ristningene.
Lånke
I samband med at det skulle bygges ny elveforbygning langs elva Leksa, skulle det
sprenges ut stein ved foten av Tønsåsen, en nærmest halvmåneformet bergrygg hvis vestre del ligger på gården Lånke i Lånke sogn, Stjørdal kommune. Da planene ble offentlig
kjent seinhøstes 1981, ble det hevdet at det fantes helleristninger i det aktuelle området,
men dette var ukjent for Vitenskapsmuseet. Foreløpige undersøkelser våren 1982 kunne
imidlertid bekrefte at så var tilfelle.
Margit Rødde hadde under bærtur noen år tidligere lagt merke til en del groper og linjer i berget. Det som ved den første befaringen umiddelbart var synlig var to små figurer,
en samling ufullstendige konsentriske ringer og en nettlignende figur. Forsiktig fjerning
av mose avdekket en stor fugl og en samling furer som ikke umiddelbart kunne tolkes,
men som i gunstig lys framsto som en samling små fisker. Videre undersøkelser avdekket fem lokaliteter med tilsammen omlag 40 figurer.
Det meste av Tønsåsen består av grovt konglomerat, men flekkevis er det partier der
bare den finkomete grunnmassen ligger i dagen. Det er på disse partiene ristningene finnes, ved foten av åsen, mellom 30 og 45 m o.h. Alle vender mot sørvest.
Den største lokaliteten (Lånke l) ligger lengst opp, spredt over 6 små felt 2-4 m fra
hverandre. Bortsett fra de to før nevnte figurene, er alle furene svake og forholdsvis vanskelige å se i vanlig lys. Hovedfeltet (A) ligger øverst oppe. Mest tydelig er en stor fuglefigur med indre kroppsmønster (fig. 11). Dette forestiller utvilsomt fuglens fordøyelseskanal. Den er meislet inn i en brattere flate en de øvrige figurene. På denne flaten ble det
også påvist andre furer som må være menneskeverk, men det var ikke mulig å få noen
sammenheng i disse. Trolig dreier det seg om rester etter figurer fra en fase som er eldre
en fuglen.
Like nedenfor fuglen, på slakere berg, er en samling av åtte små fisker, 20-25 cm
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Fig. 11. Fuglefigur på Lånke I, Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Foto K. Sognnes 1982.)

lange. Nedenfor disse er en ufullstendig elg, som står sammen med tre små dyrefigurer,
som ikke kan artsbestemmes. På de andre feltene er det to ufullstendige hvalfigurer, den
ene med et indre kroppsmønster som har sin nærmeste parallell på Hammer VI. Sammen
med denne er en elgfigur der bare deler av hodet og frambeinet er bevart.
Et av de andre feltene (B) er også verdt å nevne spesielt. Feltet rommer bare tre figurer. Den ene er en 15 cm lang elgfigur, den andre et dyr med spiss snute og bred hale,
som mest trolig skal forestille en bever. Den tredje figuren er en fallisk mannsfigur, tegnet fra siden. Den er nesten 1,5 m høy og synes å bære en fuglenebbliknende maske.
Lånke Il ligger nesten helt nede ved foten av berget. Det ble her bare funnet noe linjekrot og to små elgfigurer (fig. 12). Den
ene elgen har bare hode og deler av halsen.
Den andre er fullstendig, med indre linjemønster som også synes å forestille innvoller. Tilsynelatende går det en pil eller lanse
inn i bakkroppen på dette dyret. På grunn av
(""····1
\
i
...
den kraftige forvitringen har jeg ikke kunnet
\
\
avgjøre om den er meislet inn eller er danl
net av en naturlig sprekk.
Fig. 12. Elgfigurer på Lånke Il, Stjørdal,
På Lånke Ill er det minst tre fugler, en
Nord-Trøndelag. (Kalkering K. Sognnes
hvalfigur
med fiskebeinsmønster i kroppen
1982)
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og en figur som kan forestille et hjortedyr, men har et hode som nærmest ser ut som
framkroppen av en hval. På de to siste lokalitetene (Lånke IV og V) er det enkle rammeog nettfigurer. Furene er ennå tydelige, og de enkelte hoggene kan skjelnes. Sammen
med de to figurene som først ble påvist på Lånke I, synes disse å høre til en langt seinere
tid. Trolig er de samtidige med jordbruksristningene, som det er funnet mange av i Stjørdal.
Ristningene på Lånke ligger bare omlag 3 km fra de tidligere kjente ristningene på
Hell, og østsiden av Steinmohaugen, den lille bergknausen med Hell-ristningene, er godt
synlig fra Lånke. Lånke-ristningene må likevel først og fremst jamføres med Hammer.
Motivene er de samme, og også i utførelsen er det klare paralleller.
Holte (Holtås)
Under arbeid med å rette ut en sving på riksvegen ca. 2 km nord for Ronglan stasjon i
Skogn, Levanger kommune, Nord-Trøndelag, kom det i 1962 for dagen en hittil ukjent
helleristningsforekomst. Berget ligger kloss inntil vegen (fig. 13). Arbeidet var i gang
med å bore mineringshull da ristningene ble oppdaget. Boringen ble stoppet før det oppsto særlig skade, men en rekke med borehull kan følges tvers over ristningsberget.
Avdekkingsarbeider foretatt av studenter ved Levanger lærerskole avslørte at det fantes vel 100 figurer innenfor en flate av ca. 15 x 3 m. Dette er omtrent samme areal som
på Stykket. De aller fleste figurene er meislet inn i en flate som heller svakt bort fra

Fig. 13. Holte I ligger kloss i den gamle riksvegen gjennom Skogn, Levanger, NordTrøndelag. (Foto K.R. Møllenhus)
19

vegen. Berget er gjennomskåret av tallrike sprekker i flere retninger. Enkelte partier av
overflaten har løsnet og falt·ut. Andre steder har det foregått kraftig forvitring i overflaten. For å sikre framtidig dokumentasjonsmateriale ble det i 1979 og 1980 laget siloprenavstøpning av ristningene.
Ristningene ble undersøkt av Kristen R. Møllenhus. Han nivellerte den nederste figuren til 54,25 m o.h. De fleste figurene forestiller dyr av hjorteslekten (Møllenhus 1968).
De er under 0,50 cm lange og så sterkt stilisert at de vanskelig lar seg artsbestemme (fig.
14). For min egen del, vil jeg helst tro det er elger som er avbildet, men enkelte figurer er
utstyrt med gevir som snarest indikerer at det også dreier seg om rein.
Det store flertallet har konturtegnet kropp med indre mønster bestående av parallelle
linjer. Mange har en ekstra «pukkel»over rygglinjen, men noen få har kropp som bare er
tegnet med en linje. Dette har vært brukt som argument for kronologisk å knytte Holteristningene til enlinjete dyrefigurer (mest sannsynlig hester) som finnes på en del jordbruksristninger i Trøndelag (Møllenhus 1968:17, Herje 1989:47). Dyrefigurene det her er
tale om, hører imidlertid til en av jordbruksristningenes siste faser. De er sannsynligvis
fra sein bronsealder og muligens førromersk jernalder (Marstrander 1963:235, Sognnes
1990). En så sein datering også av veideristningene på Holte virker lite realistisk.
Holteristningene framstår i dag som det viktigste eksemplet på Gjessings tredje og
yngste stilstadium. Tidligere var dette mest kjent fra Lamtrøa (Bardal Il) i Beitstaden
(Gjessing 1936). Hagen (1976) sammenlikner Holte I med de store veideristningsloka-

Fig. 14. Holte I, Levanger, Nord-Trøndelag. Ristningsberget er sterkt gjennomskåret av
sprekker, og stykker har falt ut. (Foto K.R. Møllenhus).
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litetene på Vingen og Ausevik på Vestlandet. Denne sammenlikningen synes vel berettiget.
Lenge antok man at den bratte kanten ristningsberget hadde ut mot vegen, skyldtes
sprengingsarbeidene. En befaring Fredrik Gaustad gjorde sammen med geologen Einar
Broch i 1977, avslørte imidlertid at så ikke var tilfelle. Det dreide seg om en naturlig flate, og hva mer var, det var en innmeislet båtfigur på den. Den er seinere undersøkt av
forfatteren (Sognnes 198lb). Denne båten avviker noe fra figurene vi kjenner fra Hammer og Evenhus.
Det er også funnet andre ristninger på Holte. På nedsiden av vegen, mellom den og
jernbanelinjen, er det en bratt, skogkledd skråning. I 1971 blåste et av trærne over ende,
og under dette vindfallet fant grunneieren Jon Oddvar Skei flere dyrefigurer (Holte Il).
De ble også undersøkt av forfatteren i 1979. Den avdekkete flaten er bare omlag l ,5 x
l ,5 m. Det ble funnet et elghode med hals av samme slag som på Lånke Il foruten kroppen til et hjortedyr med tett rutemønster på nakken og en del linjer som ikke synes å danne noen egentlige figurer (Sognnes 198lb).
Et interessant poeng ved Holteristningene er deres høyde over havet. Hovedlokaliteten (Holte l) ligger så høyt at den neppe kan dateres ved hjelp av strandforskyvningen,
om da ikke det stilstadiet den representerer er betydelig eldre enn det tidligere forskere
(Gjessing 1936, Hagen 1976, Bakka 1979) mente det var4. Som påpekt ovenfor har hjortehodet på Holte Il, som ligger 3-4 m lavere enn Holte l, paralleller til Lånke Il som
representerer et antatt eldre stiltrinn.

Jordbruksristininger
Selv om jordbruksristningene var de som først ble kjent, har de i hele dette hundreåret
levd i skyggen av veideristningene. Ryghs sammenstilling fra 1908 var svært summarisk
og inneholdt bare noen få illustrasjoner. Th. Petersens foredrag på det nordiske arkeologmøtet i Helsingfors i 1925 (Petersen 1926) omfattet bare en del av arbeidet hans, som
fortsatte ennå i mange år. Bare unntaksvis har han ellers gitt en fyldigere presentasjon av
jordbruksristningene (Petersen 1925).
Petersen undersøkte de fleste lokalitetene selv, men engasjerte samtidig studenter til å
stå for en del av arbeidet; således Bjørn Hougen og Eivind S. Engelstad i Beitstaden,
Harald E. Lund på Skatval og Edv. Bull og Kristen R. Møllenhus i Hegra. Til tross for
sin store innsats - eller kanskje nettopp på grunn av den - maktet ikke Petersen å fullføre
dette arbeidet.
Ettersom jordbruksristningene på Bardal og Hammer finnes på de samme bergflatene
som veideristningene, ble også disse publisert av Gjessing (1936). De har derfor stått
fram som unntaket; som de eneste skikkelig publiserte jordbruksristningene i Trøndelag.
Undersøkelsene av jordbruksristningene ble tatt opp igjen av Sverre Marstrander i
slutten av 1940-årene. På denne tiden begynte det å bli kjent lokaliteter også i Sør-Trøndelag, og Marstrander konsentrerte seg om disse, foruten noen utvalgte lokaliteter i Stjør21

dal. Dessverre ble heller ikke dette arbeidet fullført. En del lokaliteter er publisert gjennom forskjellige trykte foredrag (Marstrander 1951a,b, 1953, 1970). Den samlende oversikten rakk heller ikke Marstrander å bli ferdig med.
Seinere har forfatteren arbeidet med jordbruksristningene i Stjørdal. Dette har så langt
resultert i flere avhandlinger (Sognnes 1983, 1987, 1990), men også disse gir bare summariske oversikter over materialet. Imidlertid er en del av Stjørdalsmaterialet publisert i
katalogform (Sognnes 1982, 1983c). Nyere undersøkelser har medført at disse allerede er
foreldet.
Foss
Fram til 1950 var helleristninger ukjent i Gauldalen. Da ble det funnet en liten, løs stein
med en båtfigur på gården Røskaft i Melhus (Marstrander 1951a). Året etter ble det funnet flere ristninger på jordfaste steiner på en høytliggende terrasse kalt Storhaugen som
hører til gårdene Skjerdingstad og Gravråk (Marstrander 1951b). Finneren var en av sønnene på gården, Ola Storhaugen, som tilskyndet av funnet på Røskaft begynte å leite systematisk etter ristninger på hjemgården - og fant dem. Han fant seinere også et par lokaliteter på Lynge et stykke lengre oppe i Gauldalen (Storhaugen 1976).
Her har jeg likevel valgt å konsentrere meg om ristningene på gården Foss, Melhus,
Sør-Trøndelag, som foreløpig er de øverste ristningene som er kjent i Gauldalen. Foss
har navn etter den nederste fossen, eller rettere stryket i Gaula. Gården ligger på østsiden
av dalen. På den flate elvesletten lå det i middelalderen en kirke, men det som finnes av
eldre fornminner, ligger høyt oppe i dalsiden. Et av Trøndelags fineste romertidsfunn er

Fig. 15. Innlegget av Foss, Melhus, Sør-Trøndelag. Utsikt over Gauldalen med ristningene (Foss l) i forgrunnen. (Foto K. Sognnes 1987)
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Fig. 16. Nye ristninger ble funnet på Foss, Melhus, Sør-Trøndelag (Foss IX) under ØKregistreringer i 1990 (Foto K. Sognnes 1990)

gjort her (Marstrander 1954). Flere gravrøyser finnes høyt over den nåværende bebyggelsen, og trolig ligger det rester av minst en ødegård fra jernalderen her oppe.
Omtrent midt i lia, langs grensen for dagens dyrkete mark er det fra 1957 og framover
funnet flere helleristningslokaliteter. Fra ristningene er det vid utsikt over bygden nedenfor og oppover Gauldalen mot Støren.
Hittil er det funnet 9 lokaliteter. De fleste består bare av groper. Dette er forøvrig det
vanlige mønsteret i Gauldalen. På høytliggende sand- og grusterrasser finner vi gropristninger på store, jordfaste steiner. Også i nabobygda Klæbu i Neadalføret er det funnet
slike ristninger (Sognnes 1986).
Hovedlokaliteten på Foss ligger på bruket Innlegget. På en østvendt, sterkt forvitret
bergflate er det flere grupper av ristninger (fig. 15). Figurene er forholdsvis grovt hogd.
Det er enkle båtfigurer, dels med bønneformet skrog og dels med halvmåneformete,
jevnt buete skrog uten sammenbindingslinjer mellom relings- og bunnlinjene. Disse siste
synes å ha vært gjenstand for opprissing i nyere tid. Andre figurer er små ringer og spiraler. I tillegg er det en del linjer som ikke synes å ha noen mening.
Trolig har det vært atskillig flere ristninger på denne bergflaten. Den er nå sterkt forvitret, og store flak av overflaten har skallet av. Noe høyere oppe, på Tømmereggåsen, er
det funnet fotsålefigurer på en jordfast stein og groper på to andre steiner. Også andre
steder på gården er det funnet gropsteiner. Den ene av disse var sprengt i stykker før ristningene ble oppdaget. Et stykke av denne steinen oppbevares i dag på Horg bygdetun,
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som også ligger på Foss. Helt for seg selv, ved Grubbplassan, ca. 200m o.h. ligger en
stein med både groper og sliperenner.
Sommeren 1990 ble det under registreringer for det økonomiske kartverket oppdaget
en ny lokalitet, kalt Foss IX. Den ligger 50-60 m ovenfor Foss I på en langstrakt, smal
bergrygg som stikker 1-2m opp over marken omkring. Bergryggen rommer utvilsomt
flere ristninger enn dem som kom fram ved forfatterens undersøkelse seinere samme
året, men store bjørketrær hindrer foreløpig videre avdekking. Det avdekkete området
danner 2 felt som ligger 3-4 m fra hverandre.
I motsetning til Foss I, er figurene på Foss IX (fig. 16) forholdsvis vanlige. Men også
her er båtfigurene spesielle, med kløftete stavnavslutninger. Tilsvarende figurer kjenner
vi imidlertid fra Bjømgård i Stjørdal. Ellers er det påvist en del avlange, dype groper,
vanlige små, runde groper, spiraler og flere små dyrefigurer som sannsynligvis forestiller
hester.
Samtidig ble også en tidligere kjent lokalitet (Foss IV) undersøkt. Her kjente man fra
før båtfigurer fra nyere tid foruten et par figurer som av Kristen R. Møllenhus, som først
undersøkte ristningene, ble antatt å bestå av to båtfigurer som var hogd over hverandre.
Avdekkingsarbeider avslørte at bergflaten rommer minst 10 figurer. Alle er grovt hogde
med ujevne furer, men det kan ikke være tvil om at de forestiller båter med kløftete stavnavslutninger.
Selbustrand
Selbustrand er en fellesbetegnelse for gårdene langs østre del av Selbusjøens nordside.
Her er det kilometerlange strender, der det mange steder stikker opp store rullesteiner.
I begynnelsen av dette århundre ble Selbusjøen regulert og vannspeilet hevet noen
meter. De opprinnelige strendene ligger derfor normalt under vann, men i år med ekstremt lav vannstand kommer de fram igjen. Det var tilfelle i 1947 og 1948. Da ble det
oppdaget at det på flere av rullesteinene nær den gamle strandkanten var meislet inn helleristninger. Ristningene ble først undersøkt av pastor Olav Digre, som på den tiden sto
for atskillige arkeologiske undersøkelser på vegne av Vitenskapsselskapets oldsaksamling. En av Sverre Marstranders første oppgaver som nytilsatt samlingsbestyrer var å følge opp disse undersøkelsene (Marstrander 1949, 1953).
De første ristningene var imidlertid blitt kjent bortimot 20 år tidligere, på gården Engan. Denne ristningen består av bare en båtfigur. Den ble først undersøkt av student Brage
Irgens Larsen og seinere av Th. Petersen, som forsøkte å tegne av figuren ved hjelp av
den seinere så vanlige frottasjeteknikken (fig. 17). Dette er såvidt jeg vet det første
eksemplet på at denne teknikken er brukt i norsk helleristningsforskning. Den er de siste
tiårene blitt forholdsvis vanlig andre steder, men har vært lite brukt i Norge. Dens anvendelighet begrenses av papirformatet. Den passer bare til små flater og dermed helst til
enkeltfigurer.
Tilsammen er det kjent ristninger på 14 steiner på Selbustrand. Ti stykker ligger helt i
vest, på nabogårdene Solem og Grøtte, seks på Solem og fire på Grøtte. De fleste rist-
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Fig. 17. Kalkering og frottasjeavtegning av Engan I, Selbu, Sør-Trøndelag. (Th. Petersen 1931)
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s
Fig. 18. Grøtte IV, Selbu, Sør-Trøndelag (Kalkering K. Sognnes 1979)
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ningssteinene er flyttet opp over det neddemte området. Tre er flyttet til Trondheim og
utstilt i Vitenskapsmuseet (Solem IV og VI og Grøtte IV), andre til Selbu bygdemuseum
(Solem Ill og Grøtte 1).
Selbustrandristningenes plassering i landskapet er helt enestående, men motivene er
stort sett de samme som vi finner andre steder i Trøndelag (fig. 18). Det er båtfigurer av
den vanlige bronsealdertypen, men også av den bønneformete typen som bl.a. finnes på
Foss. På enkelte steiner finnes det også fotsåler. Mer spesiell er en stein med konturtegnete hender (Solem IV).
A uran ( Oppauran)

På et vis er det feil å regne Auranristningene blant de nyoppdagete, ettersom de første ble
kjent allerede omkring 1870 (K.Rygh 1873, 1879, 1908). Når de likevel tas med her,
skyldes det at det jevnlig er oppdaget nye forekomster, og at ristningskonsentrasjonen på
Auran i Skatval er den største som hittil er påvist i Trøndelag. H.E. Lunds undersøkelser
i 1937 brakte for dagen flere forekomster, og også ved forfatterens undersøkelser i 1980årene ble det funnet nye ristninger.
Aurangårdene ligger i vestre del av Skatvalhalvøya, et vidt, men forholdsvis lavt forland nord for munningen av Stjørdalen, i Stjørdal kommune. De fleste ristningene ligger
i grensen mellom de to høyestliggende brukene, som kalles Opp auran, omkring l 00 m
o.h. K. Rygh kjente bare til to forekomster, som lå omlag 200m fra hverandre. Den største av dem ble kalt Dansarberget. Om dette navnet har sammenheng med ristningene,
slik som Tusskallberget på nabogården Bremset, er uvisst.
Dansarberget (Auran l) hever seg i øst- og nordkant 3-4m opp over jordene omkring.
Det domineres helt av groper, som særlig finnes på det forholdsvis flate topplatået. Herfra er det vid utsikt over store deler av Skatvalhalvøya (fig. 19). I tillegg til gropene er
her en del fotsåler og langs foten av berget atskillige båtfigurer. Disse forestiller båter av
samme type som Hjortspringbåten.
Slike båtfigurer finner vi også på flere av de andre forekomstene. De fleste av disse
ligger samlet rundt den andre av de to først kjente (Sognnes 1982). Av særlig interesse er
en båt på Auran Il, der mannskapsstrekene er mer forseggjort enn vanlig, og enkelte
synes å forestille mennesker som holder skjold eller buer foran seg.
Også en annen båttype er vanlig på Auranristningene. Det er en type med enkle, rette
stevner og tett, loddrett skravering i skroget. Typen viser formmessig stor likhet med båtfigurene som forekommer på veideristningene og det antas at den kan gå tilbake til yngre
steinalder (Fett & Fett 1941:137, Marstrander 1963:137, Sognnes 1987a:79, 1990). Flest
er det på Auran IV (fig. 20), der noen av figurene har furer som synes å ha vært gjenstand for seinere omhogging. De vanlige bronsealderbåtene mangler nesten helt. Dette
har Auran til felles med nabogården Røkke, der de antatt tidlige båtfigurene dominerer
totalt (Sognnes 1982, 1987a).
Auranforekomstene er dominert av groper. Det er disse som gir det høye antallet ristninger og som gjør denne samlingen til Trøndelags største. Dette er i tråd med det bildet
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Fig. 19. Dansarberget på Oppauran (Auran !), Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Foto K.
Sognnes 1987)
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vi har av jordbruksristningene også andre steder i Skandinavia, f.eks. i BohusHin. I østre
del av Stjørdal, i Hegra sogn, er imidlertid forholdet et annet. Her er antallet groper heller beskjedent. Samtidig er det bronsealderens vanlige type som dominerer blant båtfigurene. Det kan også påvises andre forskjeller mellom Skatval og Hegra, der vi finner
Trøndelags to største konsentrasjoner av jordbruksristninger.
Det er grunn til å tro at dette er kronologisk betinget. På Skatval ligger tyngdepunktet
tidlig - i eldre bronsealder(?), i Hegra seint- i yngre bronsealder. Begge steder er imidlertid båtfigurer som må antas å være fra eldre jernalder godt representert. Faktisk er
antatt seine figurer, såvel båter som dyr, både her og ellers i Trøndelag -jfr. bl.a. Gjessings (1936) kalkeringer fra Hammer og Bardal- så godt representert i materialet at førromersk jernalder her kan ha vært den perioden da flest jordbruksristninger ble laget,
ikke bronsealderen, slik vi er vant til å forestille oss.
Hagen
Mens Hegra og Skatval sogn i Stjørdal er blant våre viktigste helleristningsområder, er
de to mellomliggende sognene, Stjørdal og Lånke, sparsomt representert, til tross for at
noen av de tidligst kjente forekomstene ligger her. Bortsett fra veideristningene på Hell,
ble det i Lånke likevel ikke kjent helleristninger før i 1950-årene. Ristningene på Tønsåsen er nevnt foran, men her er også fire lokaliteter med jordbruksristninger. De er små og
har motivmessig liten interesse sammenliknet med ristningene ellers i Stjørdal. En av
lokalitetene fortjener likevel oppmerksomhet på grunn av teknikken som er brukt ved
utførelsen av figurene.
Disse ristningene finnes på Hagen, som ligger på østsiden av Leksdalen, en sidedal til
Stjørdalen. Gården ligger forholdsvis høyt, omkring 150m o.h. Under sprengingsarbeider ble det her først funnet et gropfelt av vanlig type, men omkring 1960 ble det ved
plØying også funnet fotsålefigurer. Dette var i seg selv ikke spesielt når man tar mengden
ristninger i Stjørdal i betraktning. Det var bare tale om en mindre utvidelse av det allerede kjente helleristningsområdet.
Imidlertid viste det seg at figurene ikke var meislet inn i berget på vanlig måte, men
var skåret eller risset inn, på samme måte som veideristningene på Hell. Det var altså tale
om virkelige ristninger. Sammen med fotsålene er det flere groper, som er laget på vanlig måte. Lokaliteten ble undersøkt av Møllenhus i 1963 og av forfatteren i 1981. Figurene er også uvanlige ved at flere av figurene har et tett indre mønster av linjer (fig. 21).
Det synes likevel ikke å være grunn til å anta at det dreier seg om «falske»ristninger fra
nyere tid.
Ser vi nærmere på helleristningene i Midt-Norge, viser det seg at rissete figurer forekommer flere steder, først og fremst på jordbruksristninger. Også på en av veideristningslokalitetene på Vistnesdalen i Vevelstad kommune, Nordland finner vi dette trekket. Men her gjelder det bare en liten geometrisk figur og deler av en dyrefigur der rissingen ser ut til å være sekundær og kanskje utført i nyere tid (Sognnes 1989).
Også på Vedul i Levangers er det en lokalitet med rissete fotsålefigurer, og bl.a. på
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Fig. 20. Auran IV, Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Kalkering K. Sognnes 1987)
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Fig. 21. Groper og rissete fotsåler på Hagen, Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Foto K.R.
Møllenhus 1963)
Fig. 22. Ristninger funnet i 1989 på Stuberg, Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Kalkering K.
Sognnes 1990)
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Røkke og Leirfall i Stjørdal finner vi fotsåler som synes å være risset inn i berget. Disse
er typesikre og kan meget vel være samtidige med de andre figurene som finnes på de
samme bergflatene. På Lynge i Melhus er det flere rissete figurer, samtidig som enkelte
groper også synes å være skåret inn.
Avstanden mellom ristningene på Hagen og Hell er bare 3-4 km. Om man på grunnlag av teknikken kan slutte at det må være nærhet i tid mellom disse ristningene, slik det
er det i rom, er uvisst. Dette måtte i tilfelle helst få konsekvenser for dateringen av veideristningene på Hell og neppe omvendt. For øyeblikket har jeg likevel liten tro på at denne
typen helleristninger bare ble laget i et kort tidsrom, til tross for at teknikken synes å
være lokal for deler av Trøndelag 6 •
Stuberg
Som Hagen, ligger Stuberg i Lånke sokn, vel l km sør for veideristningene på Lånke.
Ristningene ble oppdaget under gunstige lysforhold påsken 1989. Funnet ble rapportert
til Vitenskapsmuseet året etter og undersøkt av forfatteren høsten 1990.
I motsetning til nesten alle andre jordbruksristninger i Stjørdal, er ristningene på Stuberg hogd inn i loddrett berg. Like under figurene er en liten, grunn heller, men det er
uvisst om denne har vært brukt til bosetning. Helleren ligger kloss i en gammel vei, og
mellom veien og berget ble det for en del år siden lagt ned kloakkrør. En sementkum er
plassert knapt 5 m fra ristningene. Det synes derfor fåfengt å leite etter mulige boplassrester.
Tilsammen ble det funnet vell5 figurer innenfor en lengde av 5 m. De fleste figurene
forestiller båter, som alle har bønneformet skrog og er utstyrt med kløftete stavnavslut.............
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ninger (Fig. 22). Dessverre har det foregått en del avskallinger av bergets overflate, og
flere av figurene er skadd. Tilsvarende figurer er funnet på Bjømgård og Røkke i Stjørdal, men den nærmeste parallellen til en av båtene som har en langsgående fure gjennom
skroget, finner vi på en bautastein fra Austrheim i Gloppen, Sogn og Fjordane, som er
reist over en grav fra ca. 400 AD (Skjelsvik & Straume 1957). Spesielt er det også at en
av båtene synes å ha mast og rå.
Hegre
I Hegra sogn finner vi flere interessante samlinger av helleristninger. De mest kjente ligger på gården Leirfall. Disse ristningene eies i dag av Vitenskapsmuseet og er gjort allment tilgjengelig. Jeg har imidlertid her valgt å konsentrere meg om ristningene på
Hegre gårdene.
Som så ofte i Stjørdal, ble de første ristningene på Hegre kjent på grunn av sprengingsarbeider. I forbindelse med drenering av et jorde var det i midten av 1890-årene
behov for stein til å fylle i grøftene. En høvelig bergknaus ble valgt ut, og da sprengingsarbeidet var godt i gang, viste det seg at det var helleristninger på berget (K. Rygh 1908).
Også seinere er det sprengt stein fra dette berget, slik at lokaliteten (Hegre l) nå framstår
i svært redusert stand. Under riving av et eldre hus for noen tiår siden, ble det funnet ristninger på en stein som trolig skriver seg fra det istykkersprengte berget. Den står nå ved
muren rundt Hegra kirkegård (Leirfall1970).
Mot slutten av 1930-årene ble det funnet nye ristninger. Disse ble undersøkt av Th.

Fig. 23. Østre del av Hegre IV, Stjørdal, Nord-Trøndelag. (Foto K. Sognnes 1986)
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Petersen sammen med H.E. Lund. Så kom krigen, og det skjedde ikke noe på Hegra før i
1957 da ytterligere 2 lokaliteter ble oppdaget. Noen år seinere oppdaget de to skoleelevene Tove og Ame Haugen at et av feltene Petersen og Lund hadde undersøkt i 1939 var
betydelig større enn man først hadde trodd.
Avdekkinger ble satt i gang i regi av Hegra historielag (Leirfall 1958), og etter hvert
kom det fram et felt som er omkring 20 m langt og 4-5 m høyt. Systematiske undersøkelser ble likevel først foretatt av forfatteren og Aud Beverfjord i 1986 (Sognnes 1990).
Dessverre er hele den vestre tredelen av ristningsberget (Hegre IV) sterkt skadd som
følge av kraftig forvitring, og det er i denne delen svært vanskelig å få oversikt over de
innhugde linjene. Det blir ikke lettere ved at det nettopp på dette berget, i motsetning til
nesten alle andre kjente forekomster i Stjørdal, er meislet inn et sammensurium av linjer
som ofte ikke synes å gi noen forståelig mening.
Mest framtredende er noen store båtfigurer. Tre stykker er vel 2,5 m lange. De fleste
båtene tilhører den velkjente bronsealdertypen (fig. 23), men her er også figurer som så
vidt jeg vet ikke er kjent andre steder. Som vanlig ellers er her fotsåler og noen enkle
hestefigurer. Mer uvanlig er det å finne ringkors. For den som er vant til jordbruksristninger lengre sør, vil dette nok være overraskende. Men i Stjørdal er det med ett meget
spesielt unntak7 ikke funnet ringkors lengre vest enn Hegre.
Ristningene på Hegre ligger samlet i to grupper, de fleste ved Hegrabekken mellom
25 og 30m o.h., men to lokaliteter ligger ved en annen bekk ca. 200m lengre vest. På

Fig. 24. Kappekledde mannsfigurer på Hegre VII, StjØrdal, Nord-Trøndelag. (Foto K.
Sognnes 1986)
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det ene av disse (Hegre VII) finner vi to kappekledde menn som står mot hverandre (fig.
24). Menneskefigurer er ellers svært sjeldne på jordbruksristningene i denne delen av
Trøndelag, men vi finner dem også på nabogårdene Bjørngård og Leirfall. Noen få figurer på Auran og Røkke i Skatval har et helt annet preg, og det synes mer naturlig å jamføre disse med de enkle fyrstikkmenneskene som finnes på enkelte veideristninger.
By (Slavlo)

Disse ristningene ligger utenfor hovedområdet for jordbruksristningene i Trøndelag på
bruket Slavlo under By i Ekne i Levanger kommune. Det var en nabotvist om vegrett
som brakte dem fram i lyset. For Vitenskapsmuseet var de ukjent, selv om de var omtalt i
Skogn bygdebok (Sivertsen 1965). Kontroll viste at det fantes minst fem felt på og rundt
tunet, og den gamle veglinjen mellom bygden og allmenningen gikk praktisk talt over ett
av disse.
Omstendighetene omkring nabotvisten får ligge her. Ristningene ble undersøkt av forfatteren og Kåre Hasselberg i 1984 (Sognnes 1984). Kloss i veibanen er det to enkle båtfigurer av samme type som Hjortspringbåten. Det ble fra den ene av tvistens parter hevdet at disse figurene var laget for noen få tiår siden. Jeg finner dette meget lite sannsynlig, ettersom det dreier seg om en lite kjent type som folk ikke kan forventes å ha hatt
kjennskap til på den tiden. Derimot kan mannskapsstrekene som båtene tilsynelatende er
utstyrt med, være laget i seinere tid. Disse er uforholdsmessig lange og laget ved meisling i naturlige isskuringsfurer.
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Fig. 25. Slavlo av By i Ekne, Levanger, Nord-Trøndelag. (Kalkering K. Sognnes og K.
Hasselberg 1984)
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Mest framtredende på Slavlo er likevel en samling små, enkle dyrefigurer som etter
all sannsynlighet skal forestille hester (fig. 25). Vi finner slike dyr på mange av jordbruksristningene i Trøndelag, men som regel bare noen få på hvert lokalitet. Nærmeste
parallell til Slavloristningene finner vi på Reppe i Lånke (Sognnes 1983c) og framfor alt
på Fordal i Hegra, der det er omkring 200 slike figurer (Sognnes 1990).

Sluttord
De fleste helleristningene i Trøndelag finnes langs østsiden av Trondheimsfjorden, særlig
mellom Trondheim og Steinkjer. For veideristningene ligger tyngdepunktet i nordre del
av dette området, særlig i Beitstaden. Hovedtyngden av jordbruksristningene ligger i søndre del, i Stjørdal. En del veideristningslokaliteter finnes også langs ytre del av fjorden
og på kysten. Jordbruksristningene er mer konsentrert.
Trøndelags helleristninger er spesielle ved at det bare er her vi finner slike konsentrasjoner av både veideristninger og jordbruksristninger. Begge er representert med tidlige
såvel som seine motiver og typer. Trøndelagsristningene er derfor spesielt godt egnet til
å studere forholdet mellom de to tradisjonene. Dette bør bli en hovedoppgave ved framtidige helleristningsstudier i landsdelen. Men før det kan skje, må ikke minst de kronologiske forholdene innenfor hver av de to tradisjonene bli gjenstand for grundig vurdering.
I en studie som omfattet helleristninger fra hele det nordiske området, fant Mats P.
Malmer (1981) at Trøndelag var et av flere regionale innovasjonsområder og at ristningene her og på Vestlandet på flere måter skiller seg fra ristningene lenger sør og øst. Malmer bygde i sin studie på en meget liten del av Trøndelagsmaterialet (Gjessing 1935,
1936, Marstrander 1951a, 1953, 1966, K. Rygh 1908, 1910, 1914, Petersen 1925, 1926).
Seinere funn samt nyere studier av et betydelig større materiale (Sognnes 1990) bekrefter
Malmers oppfatning.
Imidlertid er det fortsatt bare en forholdsvis liten del av Trøndelags helleristninger
som er tilfredsstillende publisert, og det er vanskelig for forskere og lekfolk å danne seg
sine egne, begrunnete oppfatninger mht. kronologi, utbredelse, motiver osv. Forhåpentlig
kan denne lille oversikten bidra til å gjøre noe mer av dette viktige materialet bedre kjent
og vekke videre interesse og forståelse for dets betydning for norsk og nordisk helleristningsforskning. Ikke minst burde forholdene ligge til rette for interessante hovedfags- og
magistergradsoppgaver.

Summa ry
New finds of rock art in Trøndelag
Introduction
Prehistoric rock art has been known from Trøndelag since c 1860. The first sites discovered contained motifs which later were classified as Agrarian rock art of the Broze
Age. However, in the 1890s and later a number of hunters' rock art from the Stone Age
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were discovered. Since then these sites have dominated the discussion of Trøndelag' s
rock art.
Hunters 'rock art
All sites with hunters' rock art known at that time were published in the 1930s. Since
then the number of sites and pictures are tripled. Some of these new discoveries are presented here. At Stykket, Rissa, Sør-Trøndelag some large, naturalistically drawn elks are
found. This site is the second containing such animals found in Trøndelag in the 20th
century.
At Hammer, Steinkjer, Nord-Trøndelag several important panels have been found
during the last 50 years. These were investigated by the late Egil Bakka. At Hammer c
20 panels are known today and some of these are presented in this paper. The largest
panel is Hammer V which contains more than 100 pictures. Important motifs are birds,
elks, whales and boats. This panel was covered by marine deposits shortly after the carvings were made. Therefore, due to the post-glacial land uplift it should be datable.
However, no satisfactory date of this ancient shore-level has been obtained yet. At Hammer both hunters' and agrarian carvings are found.
At Reppen, Fosnes, Nord-Trøndelag a large boulder with carvings was found shortly
before it was going to be blown up. Motifs depicted are whale, fish and elk. At Lånke,
Stjørdal, Nord-Trøndelag several panels are found. The carvings are similar to those
found at Hammer and depict whales, elk, fish, birds, beaver (probably) and human being.
More than 100 strongly stylised elk carvings are found at Holte (Holtås), Levanger,
Nord-Trøndelag. These carvings too were found when the rock was going to be blown
up.
Agrarian carvings
Although the agrarian rock art in Trøndelag was first discovered and outnumber the hunters' rock art 3: l, it is less known. This mainly is due to lack of publications. In the
1950s Sverre Marstrander investigated several sites in the Gauldal valley, in Melhus,
Sør-Trøndelag. The most important of these sites are found at Foss, where 9 panels are
known today. Motifs depicted are boats, horses, foot-prints, spirals, rings and cup-marks.
They probably should be dated to the Pre-Roman Iron Age.
Another important duster of agrarian carvings are found at Selbustrand at the northeastem end of the Selbu lake. The carvings, which also were investigated by Marstrander, are found on boulders dose to the original shore. Also these carvings appear to be
late. They depict boats, foot-prints, hand-prints and some unidentified animals.
The carvings at Auran (Oppauran), Stjørdal were among the first to be recognised in
Trøndelag, but they have not been published until recently. They form the largest duster
of rock carvings known from Trøndelag. However, a substantial number are cup-marks.
Other motifs depicted are boats, foot-prints, humans, horses and crosses. Like most of the
other large dusters found in Stjørdal, the Auran carvings seem to cover a large time span,
probably from the beginning of the Bronze Age (1800-1500 BC) to the birth ofChrist.
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At Hagen, Stjørdal a panel with incised foot-prints are found. It has repeatedly been
claimed that this technique is known only from the hunters' rock art site at Hell, also in
Stjørdal. However, several agrarian sites with incised pictures are now known from
Trøndelag.
One of the most recently discovered sites is located at Stuberg, Stjørdal. Only boats of
Roman Iron Age types are found. One of these boats appears to have mast and crossbeam.
Another large site from Stjørdal is found at Hegre, where several panels were discovered during the 1950s. The !argest panel is more than 20m long and contains more than
100 pictures. Unfortunately parts of the surface of this panel is strongly weathered. The
site is dominated by boats. The !argest ones are more than 2.5 m long. Other motifs
depicted are ring-crosses, foot-prints, horses and cup-marks. Also the Hegre site seems to
have been used for long time but it lacks the oldest phase which is known from Auran.
At By (Slavlo), Levanger several small panels which are dominated by horses are
found. Other motifs are boats and cup-marks. Similar sites are found in Stjørdal, of
which Fordal is the !argest.

Conlusions
The majority of rock art sites in Trøndelag are found in the lower part of the Stjørdal valley and on promontories and head-lands surrounding the Stjørdal fiord. This duster contains mostly agrarian rock art. The hunters' sites are more scattered.
In Trøndelag large elus ters of both agrarian and hunters' rock art are found. This
makes the region unique in Scandinavia. Both traditions are represented by early as well
as late motifs and types. The rock art of Trøndelag therefore is specially suited for studying the relationship between Scandinavia' s two major rock art groups. Future research
should concentrate on this question.
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Fotnoter
l. For den uinvidde leser kan navnebruken når det gjelder denne ærværdige institusjonen virke noe forvirrende
- så også i denne artikkelen. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) organiserte sin museale virksomhet i midten av forrige århundre. Vitenskapsselskapets oldsaksamling (VO) ble fast organisert i 1870.
Ved en reorganisering i 1926 ble selskapets museale samlinger skilt ut som en egen stiftelse, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet (DKNVSM). Oldsaksamlingen ble i 1947 omdøpt til Antikvarisk avdeling, seinere til Arkeologisk avdeling. Etter at museet ble inkorporert i Universitetet i Trondheim (UNIT),
ble navnet endret til Vitenskapsmuseet.

2. Ole Folden har drevet gården i mer enn 40 år og har i denne tiden funnet og vernet om mer enn 15 lokaliteter. For sin innsats er han hedret med Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje.
3. Etter Bakkas undersøkelser har Ole Folden funnet enda en lokalitet med jordbruksristninger (Hammer XVIII).
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4. Den svenske arkeologen C. Lindquist (1984, 1985) hevder konsekvent at helleristningene i Norden var
strandbundet, og daterer dem ut fra dette. Han kommer dermed fram til en annen kronologi.
5. Lokaliteten er undersøkt av Lyder Marstrander, men er ikke publisert.
6. På mange måter er en slik geografisk avgrenset bruk av denne spesielle teknikken en parallell til de slipte
ristningene i nordre del av Nordland, som antas å tilhøre et forholdsvis kort tidsrom. Kanskje er tiden nå inne
til i sin helhet å se på spørsmålet om teknikk som grunnlag for datering av helleristninger.
7. Et kors i den indre av flere konsentriske ringer på Røkke i Skatval sogn.
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Ellen Høigård Hofseth

«Når kartet ikke stemmer med terrenget ... >>
Et merkverdig funn fra Lesja

I Festskriftet til Sverre Marstrander åpnet jeg artikkelen med: «Det som karakteriserte
det arkeologiske materialet fra Lesja i min studietid var gravfunn - gravfunn fra yngre
jernalder... »
I dag ville artikkelen fått en annen vri.
Sommeren 1988 undersøkte jeg en røys i
fjellet ved Dyratjørn på Dalsida, i seterområdet på nordsiden av Lesjadalføret (fig. 1).
Før utgravingen startet, tenkte jeg at jeg
skulle finne en fangstgrav fra yngre jernalder, slik en vanligvis finner i fjellet. Jeg
fabulerte om alle pilespissene som skulle
bekrefte teorien om at her var en veidemann
lagt i haug.
Pilespisser fant jeg ikke og heller ingen
andre gjenstander som kunne fortelle når
røysa var bygget. Under torva lå det et «taksteinslagt» kleberlag over en liten kjernerøys. Spredt mellom steinene fantes kullflekker. Dateringen var forbausende. Røysa ble
bygget mellom 2030- 1760 før Kristi fødsel
(kalibrert) (3540 +1- 90 BP) (T -8517).

Gammel, eldre ...
Når en får C-14-dateringer som ikke passer
inn i det oppleste og vedtatte skjemaet, tyr
en som regel til bortforklaringer. Prøver må
ha vært forurenset, folk må ha brukt gammelt trevirke eller...
Bortforklaringer er fristende, men ikke
alltid like tilfredsstillende. I 1988 fikk jeg en

Fig. l. Røysa ved Dyrat}Ørn i Lesjafjellet på 820 m.o.h. ble bygget på overgangen seinneolitikumlbronsealder ifØlge C-14-dateringen.
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Fig. 2. Denne røysa, som var 1,5 mi diameter og 0,3 m høy, ble bygget 3500-3370
Jør Kristi fødsel.

Fig. 3. Kullprøven som ga datering til
seinmesolitikum er hentet mellom de midtre steinene i underkant av røysa.

annen C-14-datering fra den samme røysa. Den ble også for gammel, nemlig 3510-3370
før Kristi fødsel (kalibrert) (T-8220).
Denne «vanvittige» dateringen forklarte jeg med at prøven var tatt helt ned mot
undergrunnen. Kullet stammet nok fra en aktivitet fra eldre steinalder, som jeg ikke hadde klart å fange opp. Det er intet ukjent fenomen at folk bygde gravrøyser over «steinalderboplasser». Kullkonsentrasjonen som var tatt helt nede mot undergrunnen, trengte
ikke knyttes til byggingen av den store røysa. Kullet var funnet i en grunn fordypning i
underkant av en liten steinpakning (fig. 2 og 3).
Over steinpakningen var det røyset sammen stein under et dekke med forholdsvis
ensartete større kleberheller (50 cm x 50 cm x 15 cm). Kleberblokkene lå klint tett inntil
hverandre. De var lagt slik at de «overlappet» hverandre, nesten som takstein. Hellene lå
skjult under enda flere stein, uregelmessig serpentinrik kleber i varierende størrelse. Over
det hele lå torv. I hovedrøysa fantes flere mindre kullkonsentrasjoner. Den store, tilnærmet sirkelrunde røysa var omlag 7 m i diameter og vel l m på det høyeste.
Å bortforklare en prøve er lettere enn å bortforklare to. Å ty til forklaringen «gammelt
trevirke» var lite tilfredsstillende. Den virket umiddelbart lite sannsynlig i dette frodige
furuskogsbeltet.
Egentlig var det ingen ting som talte mot at de to dateringene var riktige og at de
gjenspeilte to ulike handlinger med vellOOO års mellomrom. Valgte jeg å godta at C 14dateringen fortalte meg at den store røysa ble bygget på overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder, og at røysa var lagt over en annen konstruksjon som var 1000
år eldre, fikk jeg derimot et annet problem. Hvorfor ble den bygget for 3500 år siden?

Gravminne?
Vi har få gravminner fra denne tida i Norge. I alt kjenner vi om lag 10 hellekister, som
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var «vanlig» gravform i seinneolitikum. De fleste gravene (8 stk.) ligger i Østfold, men
det er også funn fra den andre siden av fjorden, fra Hurum. Det som ellers er kjent, er
«graver under flat mark inntil stor stein» på Lista. Samtlige kjente graver fra seinneolitikum ligger i gode jordbruksstrøk, strøk der vi også finner gjenstander etter steinalderbøndene- «flintdolkfolka» (Pers. medl. Einar Østmo).
Det er umulig å tolke røysa mi som en ødelagt hellekiste, og til tross for at anlegget
inneholdt stor jordfast stein, kan en på ingen måte klare å putte det inn i kategorien grav
under flat mark (fig. 4). Til tross for at vi ikke kjenner til «min» gravtype i seinneolitikum, har jeg ingen annen plausibel forklaring enn at dette også er en grav.
Selv om røysa skiller seg drastisk fra gravminnene som er kjent fra seinneolitikum,
har den mange likhetstrekk med gravminner fra den etterfølgende perioden. Flesteparten
av de østnorske bronsealdergravene er røyser. Gravgaver er sjeldent (Johansen
1981:97ff). Det vi har, er en rekke funntomme gravminner- med spredte kullkonsentrasjoner. Røysene varierer i størrelse fra 4-30 m i diameter. Ofte ligger de usentralt til i
forhold til god jord og gamle gårdsbruk. Vi finner dem ofte langs gamle veifar, i ubebygde skogsområder, nær vann, gjerne på steder med fri utsikt og på fjelloverganger
(Hagen 1983:204f). Røysa ved Dyratjørn oppfyller de fleste av disse kriteriene.
Svært få av de østnorske store røysene er datert, men der vi har daterende funn, viser
det seg at de alltid er fra bronsealderen (Hagen 1983:205). De 16-17 sikre gravene med
metallsaker dekker alle periodene av bronsealderen, unntatt den siste (Mikkelsen
1986:47).
Hvor gamle de mer beskjedne skogsrøysene og røysene ved gamle veifar er, vet vi lite
om. Noen har gitt datering til eldre jernalder (Hagen 1983:205). Ingen er hittil datert tilbake til seinneolitikum, men når vi har daterte gravrøyser fra den aller eldste delen av
bronsealderen, er det ikke så usannsynlig at dette er en gravskikk som kan gå noe lengre
tilbake i tid.
I og med at vi har såpass få kjente gravminner fra seinneolitisk tid og at de vi har, ligger i et bestemt miljø, gjør det lettere å godta en atypisk grav i et atypisk område. Denne
graven ligger i en seterdal til en av de høyestliggende fjellbygdene i Norge.
Det er vanlig oppfatning at gravene fra seinneolitikum er bygget for og av folk som
levde i et jordbrukssamfunn. Grav etter steinalderbønder i en seterdal 820 m.o.h. virker
umiddelbart som en tvilsom hypotese. Eller kanskje ikke? Lå gjennomsnitts-temperatu-
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Fig. 4. Profil som viser røysas oppbygging. Venstre del var skadd fØr utgravingen startet.
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ren vel l grad høyere enn i dag og 2 grader høyere
enn det vi f.eks. hadde mot slutten av eldre jernalder, så er det kanskje ikke så merkverdig? (fig. 5)
Denne gravrøysa er kanskje ikke mer merkverdig
enn f.eks. det store gravfeltet på Einang i Slidreåsen
på 700 m.o.h., som har gitt gravfunn fra eldre jernalder? Høyde over havet synes ikke å ha skremt
bønder den gang.
Nær Ullshelleren i Valldalen ved Hardangervidda er det påvist både korndyrking og husdyrhold
1030 +1-95 før Kristi fødsel (Mikkelsen 1986: 268,
med anført litt.) Ullshelleren ligger 700 m.o.h.
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Fig. 5. Sommertemperaturen gjennom 8000 år. Kilde: E. Wishnum.
(Hentet fra Viva på Hå: s. 16.
Ams-småtrykk 16, Stavanger 1985).

Selv om vi ikke kjenner gravminner fra seinneolitisk tid eller bronsealder i fjellet, er det funnet gjenstander som høyst sannsynlig stammer fra graver.
Lenger vest i denne seterdalen og i om lag samme
høyde over havet er det funnet en bronsedolk. Den
ble funnet mellom småstein i utvaskningslaget til
det store Aursjømagasinet i begynnelsen av 1970årene (Høigård Hofseth 1980: 135) (fig. 6).
Det er lite sannsynlig at noen mistet dolken eller
at de glemte den igjen på en boplass etter et kort
besøk her i fjellheimen. En naturligere forklaring er
at dolken stammer fra et ødelagt gravminne, en grav
fra yngre bronsealder, periode V.
Her i fjellet ved Aursjømagasinet er det ellers
funnet en annen atypisk gjenstad, en skafthulløks.
Vanligvis regner en ikke med at slike økser skal
dukke opp i fjellstrøk.

Hvorfor?
Når en stilles overfor gjenstander i «galt» miljø og fomminnetyper som en ikke kjenner
paralleller til, må en skjerpe seg. En må lete etter en plausibel forklaring, som kan godtas
av flere enn en selv.
Min forklaring både på bronsedolken og gravrøysa er knyttet til reinen. Flytellinger
forteller at det kan være opp til lO 000 rein her nord for Lesjadalføret. Reinsbukkene holder seg gjeme i de høyereliggende fjellpartiene mellom hoveddalføret og Aursjømagasi-
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Fig. 6. Bronsedolk funnet ved Aursjømagasinet i Lesja (800 m.o.h.) Foto: Ove Holst,
Universitetets Oldsaksamling.
net fra april og utover sommeren, mens simlene og kalvene samler seg i fjellene nord for
Dalsida (Skogland 1978) (fig. 7).
Sommeren 1979 ble det registrert 33 boplasser fra steinbrukende tid ved disse småvannene mellom bukkeområdet og simleområdet. På eidene mellom innsjøene hadde folk
bygget fangstgroper og dyregraver. Effektive fangstfeller for all reinen som var nødt til å
krysse denne kjeden av små vann. Vannene styrte reinens trekkveier over en strekning på
25 km. Folk har utnyttet dette gjennom lang tid, både i mesolitikum og fram til våre
dager (Høigård Hofseth 1981).
Gjenstandene fra en boplass bare l 00 meter unna gravrøysa forteller om opphold ved
Dyratjøm både i mesolitikum- og i seinneolitikum. Boplassen ligger ikke langt fra Kjeksosen. (Å kjekse fisk= å lystre fisk.) Dyratjøm regnes som et godt fiskevann også i dag.
Her ved boplassen nær utløpsosen av Dyratjøm er det dessuten spesielt lett å krysse
elva. Her renner den bred og stilleflytende. Strekningen kalles da også for «nordre va». I
forlengelsen av veien over vaet ligger gravrøysa opp mot en naken kleberkolle- «Nyseterstyggeberget». Nettopp her har både folk og rein vandret- før «nyvegen» ble bygget.

Grav etter hvem?
Er det trolig at denne 3800 år gamle graven ved Dyratjøm ble bygget av og for folk i et
jordbrukssamfunn? Det er det vi vanligvis hevder når vi står overfor et gravminne fra
seinneolitikum.
Jeg har sett om funn fra andre fjellområder kan fortelle om bosetningsform og bosetningsstrukturer på overgangen mellom seinneolitikum og bronsealder (om lag 4000 BP)
for om mulig å svare på dette spørsmålet. Jeg har tatt for meg Gustafson (1978), Mikkelsen (1989) og Indrelid (1986).
Indrelid regner tidsrommet 5200-5000 BP som en brytningstid mellom gamle og yngre
ervervsformer og teknologiske tradisjoner. I løpet av seinneolitisk tid utnyttet en jordbruksbefolkning Hardangervidda både på øst- og vestsida (lbid:362). På vidda er det spor etter
folk som hadde husdyr, men som også drev med jakt og fiske. Disse bøndene bodde fast
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vinterstid i de øvre dalbygdene på Østlandet og ved Sørfjorden i vest (Ibid: 373). Omkring
4000 BP fikk befolkningen fastere tilknytning til de indre dalområdene (Ibid: 373).
Mikkelsen finner en kraftig økning i jordbruket i fjelldalene i Telemark i seinneoltikumlbronsealder (1989: 255). I løpet av eldre bronsealder etableres en «gårdsbosetning»
helt opp mot høyfjellet- som ved Møsvatn som ligger over 900 m.o.h. (Ibid: 321). Ifølge
pollenanalysene fra området var husdyrholdet relativt beskjedent til å begynne med. Utover i yngre bronsealder økte det. I eldre bronsealder dyrket folk kom i fjelldalene både
øst og vest for Hardangervidda (Ibid: 265). Fordi kvartsitt dominerer som redskapsmateriale på fangstboplassene i fjellet i dette tidsrommet, tar Mikkelsen dette som tegn på at
folk hadde mindre kontakt med kyststrøkene enn tidligere. De lange sesongvandringene
fra tidligere perioder tok tydeligvis slutt. På grunn av «onnearbeidet» i jordbruket fikk de
en konsentrert jaktsesong. Jakta foregikk seinhøstes/vinterstid. Pels/skinn ble en viktigere ressurs enn tidligere. Når gårdene ble lagt helt opp mot høyfjellet, var det ut fra et
ønske om å være så nær jaktmarkene som mulig (Ibid:308f).
Gravrøysa fra Dyratjøm kan utfylle Mikkelsens bilde. Røysa ligger i et område som
seinere blir seterstrøk, men også så nært fangstområdet som overhode mulig. Akkurat
her er en av de sikreste trekkveiene for rein. Samtidig er det kort avstand til usedvanlig
gode fiskeplasser.
Riktignok er gravrøysa i Lesjafjellet litt eldre enn jordbruket/gårdene i utkanten av
Hardangervidda. Når vi mangler pollenanalyser kan vi ikke utelukke at jordbruket kan gå
lengre tilbake i Lesjafjellet enn ved Hardangervidda.
Gustafson har påvist at folk har hatt ulike boformer over tid i et område ved Mårvatn
på Hardangervidda. Innenfor et lite område ved Stegaros på vel 1100 meter over havet
har hun funnet både åpne steinalderboplasser, heller og hustufter. C 14-dateringene forteller at helleren ble tatt i bruk omkring 2000 før Kristi fødsel, mens husene går tilbake
til ca. 350 før Kristi fødsel. (1978:80 (fig. 29)). Alle «boligene» tolkes som spor etter
sesongopphold - av reinsjegere. Når folk bygde hus i fjellheimen, regner hun med at folk
hadde en blandingsøkonomi med en fast jordbruks bosetning nede i fjelldalene (Ibid: 102).
Dette skiftet fra åpne boplasser til hellere og tufter som vi finner på Hardangervidda, tolker også Indrelid som en sosio-økonomisk omlegging fra februksnomadisme til et blandingsjordbruk med husdyr og korndyrking (1986:315).
Funnmaterialet fra steinbrukende tid på Dalsida i Lesjafjellet stammer fra åpne
boplasser. Ennå er det ikke funnet hellere eller tufter. Boplassporene kan tyde på at de
som holdt til i dette fjellområdet, var der utelukkende på grunn av fangst.

Gravforfangsifolk?
Ut fra vanlig oppfatning er det ikke helt lett å koble gravrøyser til rene fangstfolk. Selv
der røyser ligger langt fra åkerjorda, beiteareal og gårder, kobles de alltid til en bondebefolkning (Hagen 1983: 209). Gravminner settes i sammenheng med lagdelte samfunn. Vi
har vanligvis oppfattet fangstsamfunnene som egalitære.
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Fig. 7. Sommerbeiteområdene for rein på Dalsida, Lesja. De viktigste trekkveiene er
markert. Grunnlagsmaterialet hentet fra Skogland 1978.
l Bronsedolkens funnsted 2 Røysas plassering.

Teorien om at alle fangstsamfunn er egalitære, er farget av tidligere antropologisk
forskning som hadde bestemte oppfatninger om enkle og kompliserte samfunn, hevdes
det nå. Forholdene hos jeger- og samlerfolk ble framhevet som et motstykke til vår spesialisering og sosiale lagdeling. De var ukompliserte, uforanderlige og jevnbyrdige og folk
levde i et idealisert enkelt «kommunistisk» samfunn. Det var slik vi ønsket å se dem.
Denne forståelsen av det enkle og egalitære er tuftet på mangelfull forskning (Bender og
Morris 1988).
Blant jegere og samlere med rikelig tilgang på føde er det påvist lagdelte samfunn.
Samfunn med høvding, prest, embetsmenn og krigere finnes blant jegere og samlere der
ressursene er rikelig tilstede (Marquardt 1988: 170ff). Det finnes fangstsamfunn der «big
men» har hatt kontroll over områder, samfunn der en kan arve landområder og ressursene. I konkurranse med nabostammer kan det vokse fram nyskapninger både i bruken
av naturgrunnlaget og av den sosiale organisasjonen (Lourandos 1988: 150ff).
Vi bør kanskje justere det noe ensidige bildet vårt av de egalitære steinalderjegcrsamfunnene- også i Norge? Vi kan vel ikke utelukke at også vi noen steder har hatt hierarkisk oppbygde samfunn - der det var rikelig ressurstilgang?
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Ja, hvem?
Svaret på spørsmålet om den som eventuelt ble gravlagt her ved Dyratjørn, bodde her på
Dalsida gjennom hele året, kan jeg bare gjette på. Likeledes på spørsmålet om det er grav
etter bønder eller fangstfolk.
Etter hvert er det vel nesten blitt en godtatt hypotese at noen jernaldermennesker bodde mer eller mindre fast i fjellet - året igjennom. Mengden av gravfunn og registrerte
gravminner - og ikke minst gravfeltene i fjellstrøk bør tolkes slik. Godtar man en slik
hypotese, er det vel ikke vanskeligere å godta at folk 2500 år tidligere - i seinneolitikum
- også kunne ha gjort det?
Må det være et bondesamfunn som står bak byggingen av røysa? Jeg er fristet til å
koble røysa ved Dyratjørn til folk med en ren fangstøkonomi som hadde Dalsida som
revir, til fangstfolk som hadde funnet sitt «Gosen».

Summa ry
«When the map does not correspond with the terrain ... » A peculiar find from Lesja.
In 1988 I excavated a cairn in the mountain valley north of Lesja at 820 meters above sea
level. A radiocarbon date from coal indicated that it was constructed 2030-1769 BC
(3540 +1- 90 BP). Another sample yielded 3510-3370 BC. This sample was from the
bottom layer. It need not be related to the construction of the cairn. I chose as a working
hypothesis that this was a late Neolithic cairn, built above an older construction even if
grave-cairns from this period are unusual in the mountains. They are always found in
agrarian areas. We know of 10 stone cists, most of them from Østfold as well as some
unmarked burials by large rocks at Lista.
Similar burials in cairns occur throughout the Bronze Age. They lie far from ancient
farm sites and good soil, but close to old paths, by lakes and in forests.
It is a common view that Late Neolithic burials were made by an agricultural society.
Neolithic farming at these high latitudes seems unlikely.
Other discoveries support the view that there are almost contemporaneous settlements in this valley. Some kilometres further west a bronze dagger and a shaft-hole axe
were found. The dagger ought to be from a Bronze Age burial. I believe that it may have
belonged to a hunter, not to a farmer. Dalsida at Lesja is a particularly rich reindeer biotope. Recent aerial surveys show up to l O 000 reindeer here. A chain of small lakes force
the deer to choose the few fords available for 25 kilometres.
At each of the fords there are pitfall systems and there are numerous camps along the
lakes. The cairn lies 100 metres from a campsite which was used in the Late Mesolithic
as well as in the Late Neolithic period, and close by is one of the best spots for fishing
and the only crossingpoint of the river.
E. Mikkelsen's examination of settlement patterns in the mountain valleys of Telemark indicates «farms» up to 900 metres in the Early Bronze Age. He thinks that the
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labour requirements of harvesting restricted hunting to a short season. Since one could
not spend much time travelling, farms were located el ose by. This hypothesis could
account for farmers at Dalsida in the same period.
In the Lesja mountains we have nothing but open Neolithic camps. This certainly
does not indicate a farming society. Grave-caims and hunters is an unusual combination.
Even where burials are far from farmhouses and fields, archaeological convention connects them with farming. Only stratified societies will care about and can afford elaborate burials. Hunting society is assumed to be egalitarian. Social anthropology, however,
points out that there are highly stratified hunting societies with chieftains, priests, civil
servants and warriors provided that the resource base is abundant.
Maybe we should revise our image of egalitarian stone age hunting bands in Norway?
In the Lesja area the reindeer herds were exceptionally large. The hunting certainly
would benefit from a society that would support long term specialized cooperation.
They would need to drive and ambush the deer, as well as to defend their territory.
I accept that the grave at Dalsida can belong to a group of Late Neolithic hunters. I do
not see that this is more difficult to believe than the accepted view on Iron Age graves in
the mountains. If Iron Age man lived in the mountains the year around, why did not people live off the same easily harvested resources 2500 years earlier?
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Lars Pilø

Førromersk jernalder - fra en annen vinkel

Innledning
Det er formålet med denne artikkel å kaste et kildekritisk lys på den førromerske jernalder i
Sør-Norge. Funnene fra denne periode har vært få, og generelt vanskelig daterbare. Forskningen har derfor hatt en rekke problemer å stri med. Det er av denne grunn ikke underlig at
det kun er publisert noen få artikler om perioden de siste 20-30 år. Et typisk eksempel er O.
Farbregds artikkel (1972), som søker å gi en forklaring på funnfattigdommen.
Med bakgrunn i nye forskningsresultater om førromersk jernalder og de nye flateavdekkende boplassundersøkelser i Rogaland, ønsker jeg i denne artikkel å vise at det i
Sør-Norge finnes en mengde spor etter førromerske landbruksboplasser. Det kreves
imidlertid en spesiell metode for å finne disse. Tradisjonelle norske registreringsmetoder
(prøvestikking og registrering etter synlige fortidsminner) er uegnete i denne sammenheng. Jeg ønsker med andre ord å vise at funnfattigdommen ikke er reell, men derimot et
resultat av den arkeologiske virksomhet.
Tilstedeværelsen av en langt mer omfattende landbruksbosetning enn det som tidligere har vært antatt, kaster også et forklarende lys over de pollenanalyser fra fjellområder som har vist beiting i førromersk jernalder, selv om de tilhørende lavereliggende landbruksområder ikke har gitt førromerske funn. I dag vil den førromerske landbruksbosetning i de aller fleste tilfelle ikke resultere i synlige spor over bakken, verken i form av
murer eller liknende, i form av kulturlag eller oldsaker. Sporene finnes kun i form av
stolpehull og ildsteder.
Undersøkelsesområdet i denne artikkel er Sør-Norge, forstått som distriktene til Oldsaksamlingen i Oslo, Arkeologisk Museum i Stavanger og Historisk Museum i Bergen.
Det er imidlertid grunn til å tro at resultatene i artikkelen også vil ha gyldighet for Trøndelag og kyststrøkene lenger nord. Det begrensete førromerske materiale i disse områdene er dessverre ikke publisert, og jeg har derfor holdt det utenfor i denne omgang. P.O.
Nybruget har behandlet Sørøst-Norge i sin magistergradavhandling fra 1978, og i 1989
tok forfatteren sin hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen på en avhandling om
førromerskjernalder i Vest-Norge. Sør-Norge er dermed godt dekket.

Forskning shistorie
Ved et studie av forskningshistorien kan en konstatere at utforskningen av den førromerske jernalder forløp omtrent parallelt i Sør-Skandinavia, Nord-Tyskland og Norge. E.
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Vedels utsagn om at det hadde vært en førromersk jernalder på Bornholm (1872), førte
f.eks. året etter til et utsagn fra A. Lorang (1873) om at det også hadde vært en førromerskjernalder i Norge- en frisk påstand, for på daværende tidspunkt fantes det ikke ett
eneste førromersk funn på noe norsk museum! (Nybruget 1978). Etter at G. Schwantes
hadde publisert sin tre-fases Jasdorf-Ripdorf-Seedorf-kronologi (1909) fulgte i 1914 H.
Sheteligs «Den førromerske jernalder i Norge», et kronologisk arbeid basert på denne
tredelingen. Da H. Arbmann (1934) og J. Brøndsted (1940) delte perioden i to deler istedenfor tre, ble dette fulgt avE. Hinsch (1953).
Etter Hinsch skilte imidlertid utforskningen av førromersk jernalder i Danmark og
resten av Skandinavia lag. I Danmark begynte det fra 1960 en storstilt utforskning av
periodens landbruksbosetninger, basert på store flateavdekkende undersøkelser. Nevnes
bør særlig Grøntoft (Becker 1965, 1968, 1971) og på 1970-tallet Rodde (Hvass 1985).
Gjennom disse undersøkelsene har en i Danmark fått et inngående kjennskap til den førromerske bosetning.
I Norge gikk utforskningen av førromersk jernalder nærmest i dvale etter Hinsch.
Dette av grunner som jeg kort belyser i siste avsnitt i dette kapittel. En viktig artikkel av
A. Skjølsvold (1970) om det førromerske kleberbrudd på Kvikne, bidro mest til å understreke periodens «mystiske» karakter.
Etter 1980 har Arkeologisk Museum i Stavanger stått bak en rekke til dels store flateavdekkende undersøkelser (Hemdorff, Løken & Pilø, in prep). Under disse utgravningene har en støtt på en rekke spor etter forhistorisk landbruksbosetning fra seinneolitikum
til yngre jernalder. Særlig interessant er Forsandmoen med sine vel 230 hus fra bronsealder og eldre jernalder. Også andre steder i Rogaland har en gjort mindre funn av forhistoriske hus, som bekrefter det detaljerte bilde en har fra Forsandmoen (Gjerland 1989,
Hemdorff 1987). Felles for disse utgravningene er at de avdekker spor etter hus av samme karakter som de flateavdekkene undersøkelsene på Jylland har vist. Forskjellen er at
det tok 20 år før metoden for alvor spredte seg fra Jylland til Norge.
Hva var årsaken til at det tok så lang tid fra den overordentlig suksessfylte introduksjon
av flateavdekkende undersøkelser i Jylland til metoden for alvor kom i bruk i Norge? Etter
forfatterens mening skyldes mye av forsinkelsen den innflytelse A.W. Brøggers teorier
hadde på det arkeologiske miljø i Norge. Ifølge Brøgger (1925) var det ikke noen fastboende, metallbrukende befolkning i Norge før Kristi fødsel. Dermed var det liten grunn til at
den flateavdekkende metoden skulle vinne innpass, for gårdsanleggene etter Kristi fødsel
regnet en jo med var godt kjent (Grieg 1934, Petersen 1933, 1936). Det er vel ikke uriktig å
hevde at de meget tydelige gårdsanleggene i Sørvest-Norge sammen med Brøggers teorier
førte til en slags mental sperre etter å lete etter usynlige gårdsanlegg. Samtidig førte de tradisjonelle registreringsmetoder til at kun faste synlige fortidsminner og steinalderboplasser
ble undersøkt i lavlandet, fordi landbruksboplasser i dyrket mark ikke kan påvises med de
anvendte metoder. Dette førte til at norsk arkeologi på 1960- og -70-tallet ble travelt opptatt med forvaltningsrelaterte undersøkelser i fjellet. Her kunne nemlig fortidsminnene
påvises med tradisjonelle registreringsmetoder. Interessen gled vekk fra sentralområdene.
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Fig. l. Typiske fØrromerske hus fra Forsandmoen. A) er fra eldre fØrromersk jernalder,
B) er muligens fra midten av perioden, C) kan ikke dateres nærmere enn førromersk
jernalder, mens D) er fra yngre førromersk jernalder.
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Undersøkelsene på Forsandmoen har vist at Brøggers teorier ikke medfører riktighet.
På Forsandmoen kan den bofaste landbruksbefolkning spores tilbake til bronsealderens
periode Il. Funn av en støpeform til en celt fra periode V-VI viser at befolkningen var
metallbrukende. Førromerske jernfunn (krumkniv og hestebissel) beviser bruk av jern til
redskaper i den tidligste jernalder. En nærmere beskrivelse av dette følger i neste kapittel.

Nye resultater
For å få en skikkelig bakgrunn for den kildekritiske diskusjonen er det nødvendig med en
gjennomgang av de viktigste førromerske funn og forskningsresultater fra de siste år.
Boplasser under flat mark i lavlandets landbruksområder
Under de meget omfattende undersøkelser på Forsandmoen (se Løken 1990 for en foreløpig oppsummering) er det funnet ca. 40 førromerske langhus. Dertil kommer en rekke
mindre, kvadratiske bygninger og et par u-formete hus. De førromerske hus kan deles
opp i en rekke typer, et arbeid som pågår for øyeblikket. Jeg skal derfor her kun vise
noen eksempler.
Et karakteristisk førromersk hus er et lite og spinkelt langhus (ca. 10-12 x 5-5,5 m),
som ikke består av mer enn 3-4 par takbærende stolper og et «ildsted» som ligger i
husets midtakse (se fig. lA). «Ildstedet» skiller seg helt fra de vanlige trekullfylte sentralildsteder i andre hus som er funnet på moen. Det består av en grunn grop fylt med rødbrun grus. Rødfargen skyldes oker. Veggene har antakelig vært leirklinte flettverksvegger, å dømme etter de få og svake spor som er funnet etter disse. Undertiden er sporene
etter stolper så svake at det kun er det rødfargete «ildstedet» som antyder at det har stått
et hus her. Hustypen kan generelt dateres til eldre førromersk jernalder (500-200 f.Kr.).
Liknende førromerske hus er funnet i Rogaland de siste årene (Gjerland 1989, Hemdorff
1987).
Et annet typisk førromersk langhus (fig. lB) har ofte også det karakteristiske okerfargete «ildsted». Det skiller seg imidlertid fra det overnevnte hus gjennom å ha tydelig
stolpesatte vegger, klare inngangsstolper og markert kraftigere stolpehull til de takbærende stolper. Til denne hustype er det flere ganger funnet små kvadratiske bygninger,
kanskje forrådshus. Foreløpig kan denne hustypen ikke dateres nærmere enn førromersk
jernalder, kanskje overgangen mellom eldre og yngre del av perioden.
Hus med inngang på midten av langveggene er også en vanlig førromersk hustype.
De lar seg dele etter størrelse, en mindre type med 6 par takbærende stolper (fig. l C) og
en større type med 8-10 par takbærende stolper (fig. lD). Om denne størrelsesforskjell er
kronologisk eller sosialt betinget, er ennå uavklart. Den største typen kan i alle fall generelt dateres til yngre førromersk jernalder og overgangen til denne periode.
Det er viktig å slå fast at de førromerske husene på Forsandmoen er lokalisert v.h.a.
«spot-test» (Bakkevig 1980). Ingen spor på overflaten fortalte at det skjulte seg hus under
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gressmarken. Gjentatt leting
i det omgravde kulturlag har
også overbevist forfatteren
om at det ikke skjuler seg
artefakter i matjordlaget,
som kunne røpe tilstedeværelsen av husene. Slåtte
steinartefakter finnes omtrent ikke. Dermed er prøvestikking en uegnet lokaliseringsmetode. Samtidig gir
dette oss en viktig negativ
informasjon om råmaterialet
for redskaper i landbruksbosetninger. En rekke redskapsformer som tidligere
var kjent i stein, må nå ha
blitt laget i et materiale som
var forgjengelig. Dette dreier seg bl.a. om økser, sigder
og kniver. Organiske materialer som råvarer for denne
typen redskaper er neppe
aktuelle. Dermed må redO
10cM
skapene antakelig ha vært
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Fig. 2. Førromerske jernredskaper fra Forsandmoen: A) av metall.
På Forsandmoen er det
Krumkniv, B) Hestebissel. (B etter Løken 1989).
gjort to 14 C-daterte funn
av jernartefakter fra førromersk jernalder. Den ene er en nesten sirkulær krumkniv (fig.
2A), hvis 14 C-datering er 510-260 f.Kr.(kalibrert etter Pearson og Stuiver i likhet med
alle 14 C-dateringer i denne artikkel), den andre et hestebissel (fig. 2B) datert til
360-100 f.Kr. Begge gjenstandene er altså redskaper, ikke smykker, og sannsynliggjør at
jern var i alminnelig bruk på moen i førromersk jernalder. Jernet bevares imidlertid dårlig og er vel i tillegg blitt gjenbrukt. En bør av denne grunnen ikke undre seg over at det
kun er gjort to gjenstandsfunn av jern. Fra romersk jernalder og folkevandringstid er det
dessuten ikke gjort andre gjenstandsfunn av jern enn et par kniver.
Et viktig moment ved bosetningsmønstret på Forsandmoen er at førromersk jernalder
var en ekspansjonsperiode, ikke en nedgangsperiode, slik den tradisjonelt har vært tolket.
Etter at bosetningen i bronsealderen hadde ligget i samme område gjennom 700 år,
anlegges det i førromersk jernalder en rekke nye gårder utover moen.

A
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Boplasser i fjellet
Det har vært kjent en stund at boplasser i fjellet med et artefaktmateriale i stein for en
dels vedkommende kunne henføres til førromersk jernalder. Det var imidlertid dateringsmessige problemer med disse boplassene. I C. Prescotts hovedfagsavhandling (1986) ble
boplasser med et artefaktmateriale i stein i høyfjellsområdet Nyset-Steggje, Årdal i Sogn,
analysert. Konklusjonen var at tre boplasser kunne 14 C-dateres til eldre førromerskjernalder eller overgangen til perioden. Den mest interessante av disse var lok. 47, Urutlekråi, som ligger i en dal nesten 900 m.o.h. Det ble i alt gravd 200 kvm. Det ble funnet ca.
200 000 artefakter, nesten alle av stein. Den altoverveiende del av dette er avfall. Redskapsbildet domineres av flateretusjerte pilespisser (fig. 3), men det finnes også skrapere
og retusjerte avslag. Dessuten finnes det et titalls skår av asbestkeramikk, pimpstein, bryner, et kleberkarskår og en liten nål av bronse. Denne boplass tilhører overgangen mellom bronsealder og jernalder.
Et pollendiagram tatt i forbindelse med boplassen Urutlekråi viser at området har vært
påvirket av beiting både før boplassen var i bruk og mens den var ibruk (Kvamme pers.
medd.). Sel vom gjenstandsmaterialet gir inntrykk av å tilhøre en jaktboplass, er det sannsynlig at også husdyrhold (sommerbeite) har inngått i aktivitetene.
Forfatteren er av den oppfatning at de førromerske boplasser i fjellet med et artefaktmateriale i stein representerer spesialboplasser for jakt evt. i kombinasjon med beite. De
gir et meget interessant bilde av et annet aspekt i den førromerske jernalders økonomi.
De har imidlertid liten verdi som basis grunnlag for analyser av periodens økonomi. Datamaterialet her må være boplasser fra sentrale områder, som disse boplassene på fjellet
sokner til.

o
Fig. 3. Pilespisser fra Urutlekråi. (Etter Prescott 1986).
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Fig. 4. Førromerske kleberkar: A) fra Arsland, Hå kommune, Rogaland, B) fra Frøyland, Sandnes kommune, Rogaland.

Kleberkar
Forfatteren har nylig publisert en artikkel om tidlige kleberkar i Norge (Pilø 1990). Konklusjonen på denne artikkel er at kleberkarproduksjonen i Norge kan føres tilbake til
yngre bronsealder, men at den avbrytes i eldre romersk jernalder i forbindelse med utviklingen av den klassiske eldre jemalders keramikk. To typer kar kunne med stor sannsynlighet henføres til førromersk jernalder (fig. 4), den ene av disse (fig. 4A) til den eldre
del.
Arbeidsspor på karene er identiske med de arbeidsspor en kan finne på kar fra
vikingtid og middelalder. Det er derfor sannsynlig at den samme type redskaper er benyttet (d.v.s. metallmeisler). Karene bærer også spor etter klinking, og da soting viser at de
har vært benyttet som kokekar, synes det å være grunn til å anta at metall har vært benyttet som reparasjonsmateriale.
Jernvinne
Jemvinneanleggene fra Fet i Sysendalen, Eidfjord kommune, Hordaland (Johansen 1973)
og Seltuftvatn i Flåm kommune, Sogn og Fjordane (Gustafson 1982) er velkjente. De
eldste dateringer her stammer fra overgangen mellom førromersk og romersk jernalder.
Helt nylig har imidlertid A. Lillehammer lokalisert en jemvinneplass ved Viglandsvatnet i Lund kommune, Rogaland (Lillehammer pers. medd.). Det er foreløpig funnet en
voll med slagg, men ingen ovner. Funn av slagg, trekull, rødbrent leire og muligens myr57

malm levner ingen tvil om at det er her dreier seg om en regulær jernvinneplass. Datering av trekull i sikker kontekst med slagg ga 410-190 f.Kr. En datering lenger opp i vollen ga 120-240 e.Kr. Begge prøver er datert på furu.
Vegetasjonshistoriske undersøkelser
Vegetasjonshistoriske data er av stor viktighet i en undersøkelse av menneskers virke i
fortiden. Særlig viktig er et slikt datamateriale i perioder og/eller områder hvor funnene
ellers svikter.
I Sogn har en rekke pollenanalyser vist en økende beitepåvirkning i fjellet, særlig i
yngre bronsealder og førromersk jernalder. Slike beitepåvirkninger er påvist bl.a. på Øy i
Jostedalen, på Vikastølen i Årdal og i Friksdalen i Leikanger (Kvamme 1988).
P.E. Kaland har gjennom et omfattende pollenanalytisk arbeid i Nordhordland påvist
at det i dette område var en ekspansjonsfase for landbruket i yngre førromerskjernalder.
På Forsandmoen er det i ferd med å bli foretatt omfattende undersøkelser av makrofossiler. Materialet er under bearbeiding, og vi må avvente konklusjonene av dette
arbeid. Det er dog mulig å peke på at det ikke er noe i det foreliggende materiale som
tyder på en tilbakegang for landbruket i førromersk jernalder, snarere tvertimot. Det pollenanalytiske arbeid viser en kraftig ekspansjon i denne perioden (Høegh 1984). Det er
mulig at denne er en del av samme ekspansjon som Kaland har påvist i Nordhordland.

Årsaken til de manglende funn
Jeg skal her prøve å redegjøre for årsakene til at funnene fra den førromerske jernalder er
få og samtidig vanskelig daterbare. Samtidig ønsker jeg å trekke frem noen konsekvenser
av dette.
Boplasser
De førromerske landbruksboplasser som nylig er funnet i Rogaland er et resultat av fosfatkartering og flateavdekking. Som jeg har redegjort for ovenfor, vil en tradisjonell
registreringsmetode etter faste fortidsminner og med prøvestikking sannsynligvis gi et
negativt resultat i et område hvor det har ligget førromerske hus. Det er derfor ikke grunn
til å undre seg over at en ikke i noen særlig grad har greid å lokalisere førromerske gårder før etter den flateavdekkende metode kom i bruk (se dog Løken 1978).
Det er også viktig å merke seg at ingen av de områder hvor en har funnet førromersk
bosetning har gitt førromerske funn før utgravningen. Særlig påfallende er dette på Forsandmoen. Her strekker bosetningen seg fra 1200 f.Kr. til 600 e.Kr. Gravfunnene stammer imidlertid bare fra de siste 200-300 år av bosetningen, på et tidspunkt hvor det kan
spores sosial stratifisering i samfunnet (Løken & Særheim 1990). Gravfunnene indikerer
altså ikke når bosetningen starter, men er i stedet antakelig et produkt av den sosiale
struktur i samfunnet.
De tre førromerske landbruksbosetningene som til nå er funnet i Rogaland lå i tre helt
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forskjellige landskapsområder. Forsandmoen er en flat mo, typisk for fjordstrøkene.
Håbakkengården lå på en liten ryddet flate i kupert terreng (Hemdorff 1987), i utgangspunktet ikke noe typisk leteområde for en landbruksbosetning. Hundvåghuset lå i en
skråning nedenfor en større flate med bronsealderbosetning (Gjerland 1989).
Konsekvensen av dette må bli at den førromerske bosetning har vært langt mer omfattende enn man tidligere har regnet med. Ser en på det pollenanalytiske datamaterialet fra
Sogn, er det i hvert tilfelle påvist beiting i fjellet i førromersk jernalder. Denne beitingen
henger naturlig sammen med landbruksbosetning nede på moene ved Sognefjorden eller
lenger opp i dalene. Problemet har vært at slike boplasser omtrent ikke er påvist. Etter
forfatterens oppfatning skyldes dette registreringsmetoden og ikke at disse boplassene er
ødelagt ved dyrking, slik S. Indrelid nylig har hevdet (1990).
Førromerske boplasser i Danmark blir vanligvis lokalisert ved at det blir pløyd opp
førromersk keramikk. I Norge er førromersk keramikk dessverre i regelen dårlig brent og
dermed dårlig bevart, og i tillegg vanskelig daterbar. Utgravningene på Forsandmoen har
imidlertid i 1990 gitt flere førromerske funn av kvartsmagret keramikk av samme form
som kleberkarene. Disse keramikkskårene er daterbare på lik linje med kleberkarene,
men ikke nær så holdbare. Det beste løsfunnsmateriale til lokalisering av boplasser er
derfor kleberskår, som er langt mer holdbare i og med at de er av stein. Disse er i Rogaland funnet i kontekst på boplasser. Det er grunn til å anta at skår av kleberkar funnet
under dyrkingsarbeid i overveiende grad tilhører landbruksbosetninger. Det er funnet en
rekke slike kleberskår og hele kar i Vest-Norge. Jeg henviser her til min artikkel (Pilø
1990). I Øst-Norge er kleberkar ikke brukt i sentrale områder, og er derfor uegnet som
lokaliseringsfaktor.
Gravfunn
Det er på sin plass å spørre hvorfor så mange bosetninger ikke har resultert i ett eneste
sikkert gravfunn. En må da vende blikket mot Forsandmoen nok en gang. Som beskrevet
ovenfor mangler gravfunnene fra 1500-1600 år av bosetningen. Dette er spesielt uforklarlig fordi Forsandmoen først ble dyrket opp igjen fra ca. 1900 etter bosetningsavbruddet ca. 600 e.Kr. På dette tidspunkt var Stavanger Museum etablert og det kom da også
inn en rekke gravfunn til museet, men alle fra den siste fase av bosetningen. Bevaringsforholdene skulle altså ha vært spesielt gode. Likevel er det ingen kjente graver. Dette er
et faktum en må forholde seg til.
I førromersk jernalder er det kun de helt sentrale jordbruksstrøk rundt Oslofjorden, på
Lista, på Jæren og i Etne som har gitt gravfunn. Kanskje er det sosiale forhold som ligger
bak denne fordeling av gravfunn? Det er i alle fall ingen grunn til å anta at dette bildet
har bosetningsmessige årsaker.
Offer og depotfunn
En typisk jysk funngruppe i eldre førromersk jernalder er offerfunn bestående av mange
bronsehalsringer, en utløper av bronsealderens offerskikk. Slike funn er ikke gjort i Nor-
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o
Fig. 5. Halsring av jern fra Årsland, Hå kommune, Rogaland.

ge. Den eneste sikre eldre førromerske halsring som kjennes i Norge er en enkel halsring
av jern (fig. 5) fra en grav på Årsland, Hå kommune, Rogaland (Pilø 1989a). Slike halsringer av jern er ikke kjent i resten av Skandinavia (de er derimot velkjente i bronse), og
synes å være lokalt produsert. En kan dermed ikke utelukke at førromerske offernedleggelser med halsringer kan ha forekommet, men de vil i dag ikke være bevart, dersom
halsringene var av jern, fordi de sure vestnorske myrene ville ha ødelagt jernet. Dette
leder videre til en diskusjon av jernvinnens ankomst til Norge.
Jernteknologi og jernvinne
Når Brøgger skriver: «Det er meget betegnende at jernets første tilsynekomst er knyttet
til smykker, ganske visst av fremmed opprinnelse. Men ellers finnes det ikke et eneste
redskap av jern» (Brøgger 1925: 136), har han ikke tatt hensyn til oldsakenes kontekst.
De stammer alle fra graver, som for øvrig ikke inneholder noen som helst redskaper, verken av jern, bronse eller stein. Gravene inneholder kun draktutstyr, muligens rester etter
klesdrakten den døde var iført på likbålet. Er det ikke mulig at gravene forteller mer om
gravskikken enn om den materielle kultur?
Hva forteller boplassene om dette? Førromerske funn på Forsandmoen av en krum-
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kniv og et hestebissel, begge av jern, viser at jernet var trengt langt inn i den materielle
kultur. Den eldre førromerske halsring av jern fra Årsland bekrefter dette. Sporene etter
metallmeisler på førromerske kleberkaremner likeså. Fraværet av spor etter en redskapskultur i stein på alle undersøkte landbruksbosetninger fra perioden peker i samme retning: jern var med stor sannsynlighet et alminnelig anvendt redskapsmateriale i førromersk jernalder. Det har imidlertid en klart dårligere representativitet enn stein. Det kan
gjenbrukes og bevares dårlig.
Funn av eldre førromerske jaktboplasser i fjellet med en klar steinteknologi forteller
dog at stein, slik som i bronsealderen, ikke helt var fortrengt som redskapsmateriale. I tilfelle med stort materialtap, som pilespisser og skrapere, ble stein stadig anvendt. Det forteller at metallene hadde en slik verdi at det ikke kunne sløses med dem. Fra yngre førromersk jernalder forsvinner boplasser med et artefaktmateriale i stein i fjellet. En naturlig
tolkning av dette er at jernet fra denne periode også erstattet stein i bruksområder med
stort materialtap. Senest fra denne periode må en kunne regne med en egen jernproduksjon i Norge. Denne teknologien trenger ikke å ha kommet fra Danmark. Den kan like
gjerne ha kommet via Sverige, hvor det er kjent gjenstandstyper fra bronsealderen, laget i
jern i stedet for bronse. Utgravningsresultater synes også å vise til jernproduksjon (Hjartner-Holdar 1987).
Dersom dette er riktig kan det også forklare den førromerske landbruksekspansjon.
Ressurser som tidligere ble brukt til å skaffe bronse, kunne nå frigjøres. Samtidig fører
jernet til et teknologisk fremskritt, som også effektiviserer arbeidet i landbruket.

Konklusjon
Jeg har i denne artikkel søkt å vise at det finnes langt flere bevarte førromerske landbruksboplasser enn det som tidligere har vært antatt. Problemet ligger i selve lokaliseringsmetoden. Gjennom fosfatkartering og flateavdekking med gravemaskin kan slike
boplasser finnes. Tradisjonelle letemetoder er uegnete.
Manglende gravfunn i store områder kan skyldes den sosiale struktur. Det skyldes
ikke manglende befolkning, for pollenanalyse og funn av førromerske kleberkar viser at
områdene var bosatt.
Samtidig har jeg prøvd å belyse andre årsaker til at en har så få funn fra førromersk
jernalder. En sannsynlig årsak er en redskapskultur som primært var basert på jern, ikke
stein. Det er grunn til å anta at det seinest fra yngre førromersk jernalder har vært en
egen jernproduksjon i Norge.
Jeg vil takke Trond Løken for tillatelse til å bruke materialet fra Forsandmoen, samt for kommentarer til artikkelen. Takk også til Kirsten Juhl for kommentarer.
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Summa ry
The Pre-Roman Iron Age- From another point of view
The Pre-Roman Iron Age has been a troublesome period of Norwegian prehistory. Until
recently there were few datable finds, and even fewer that were interpretable. The introduction of large scale excavations with removal of the topsoil by excavator has, in the
authors opinion, shown the period to be of major importance to the understanding of
Norwegian prehistory. These excavations have proved that the Pre-Roman Iron Age was
a period of expansion, contrary to what was previously thought. This is seen most clearly
at the excavations at Forsandmoen in Rogaland county. Pollen analysis supports this
conclusion. The introduction of iran-technology in the Early Pre-Roman Iron Age might
be the cause of the expansion. The reason why this has not been recognized earlier is, in
the authors opinion, the employment of unsatisfactory surveying methods, which were
not capable of locating the Pre-Roman settlements.
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Bjørnar Olsen

Kjelmøyfunnenes (virknings)
historie og arkeologi

Kjelmøy. Objektivt (i den grad geografisk referanse er «objektiv») refererer navnet til ei
øy sør-øst i Varangerfjorden. Ei øy i innseilingen til Kirkenes, et industristed med mange
av de samme problemene som ensidig storindustri har påført mange lokalsamfunn. For
byens befolkning er Kjelmøy et rekreasjonssted, et temporært bosted i weekender og
sommerferier. Hit ut dro også østsamene i århundrer på sine sesongvise flyttinger mellom kyst og innland. For dem er «Kjelmøy» i dag et minne om en tapt sommerboplass
(og om et språklig nederlag). For arkeologer henviser navnet først og fremst til et arkeologisk funnkompleks, en samling artefakter utgravd for lenge siden og over mange år
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Fig. l. Kjelmøy, objektivt refererer navnet til ei ØY sørøst i Varangeifjorden.
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(men som i dag lever et liv i eksil på institusjon). For den krigshistoriske interesserte gir
kanskje navnet assosiasjoner til et festningsverk, anlagt her av den tyske «Wehrmacht»
(ved historiens ironi nettopp på det samme sted hvor de gamle funn ble gjort). Kjelmøy.
Samme navn, men så ulike betydninger.
I dette essayet skal jeg reflektere litt over øyas arkeologiske identitet. På tilsvarende
vis som navnet gir ulike assosiasjoner ut fra ulike menneskers personlige erfaringer og
fragmenterte relasjoner til øya, er også dens arkeologi preget av varierte relasjoner til
historie og samfunn. Jeg tenker her ikke så mye på de sosiale og kulturelle fortolkninger
av materialet, her er forbindelsene åpenbare for de fleste. Jeg tenker mer på det arkeologiske grunnfjell: dateringer og kronologi. For det er nettopp disse funnenes datering som
danner utgangspunkt for dette essayet: hvorfor ble Kjelmøyfunnene datert så seint som
de ble (yngre romertid og folkevandringstid, ja endog vikingtid) innenfor den norske
forskningstradisjonen? Og hvorfor ble denne dateringen reprodusert helt opp på 1980tallet på tross av tilgjengelig kunnskap som burde indikere en eldre datering?
Mer generelt er dette et essay om den rolle tradisjon og s.k. «diskursive formasjoner»
(summen av tekster og utsagn om et gitt objekt, eller om hva som kan sies om et gitt
objekt til en gitt tid) spiller i fortolkningen av fortiden. Det jeg i korte trekk vil hevde er
at det innenfor den norske arkeologiske forskningstradisjonen ble åpnet for visse utsagn
om Kjelmøy-funnene, mens det ble lukket for andre. De utsagn som ble gitt vedrørende
funnenes alder og opprinnelse virket rimelige og sanne, og hadde klar referanse i empirisk materiale fra Syd-Skandinavia. De var innenfor de rammer av sannhet, rimelighet og
fornuft som samtiden påla den arkeologiske kunnskapsproduksjon.
Det jeg ønsker å vise er at disse rammene er historisk og kulturelt betinget, at de er
forbundet med visse teknikker for representasjon, og at de løper langt utover det snevre
faglige felt som her behandles. Med dette mener jeg at arkeologiske utsagn er vevet sammen med utsagn fra ikke-arkeologiske kontekster (inkludert politiske og kulturelle kontekster) i større meningstotaliteter hvor de gjensidig understøtter og reproduserer hverandres rimelighet og sannhet. Implikasjonen av dette er at arkeologiske utsagn (som andre
utsagn) henter mye av sin aksept og verifikasjon fra slike meningstotaliteter, slike generelle rammer for hva samtiden oppfatter som rimelig og fornuftig å si. Med andre ord, at
utsagnets «gyldighet» er minst like avhengig av den kontekst, det rom, det fremsettes i,
som av kvaliteter ved det objekt det fremsettes om.
« Virkningshistorie» og «arkeologi»
Først noen ord om de begrepene som inngår i tittelen på dette essayet, nemlig begrepene
«virkningshistorie» og «arkeologi», hentet fra henholdsvis Hans-Georg Gadamer (1960)
og Michel Foucault (1977). Disse to filosofene har svært ulike ståsted, men har det til
felles at de (om enn på forskjellig vis) er opptatt av å historisere den vitenskapelige forståelsen.
Fortiden spiller en sentral rolle i Gadamers hermeneutikk slik den er utlagt i hans
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arbeid «Sannhet og metode» (1960). Mennesket lever i overlevering, det er grunnleggende innfelt i tradisjonen. Det å forstå fortiden er ikke primært et spørsmål om rekonstruksjon, et forsøk på å fatte fortiden på sine egne premisser. Det er mer en forening
eller oversettelse av fortidig mening inn i en nåtid hvor fortiden allerede er aktiv og
påvirker fortolkerens samtidig horisont. Herav følger at fortolkning eller forståelse ikke
er noen ahistorisk kvalitet, men en effekt eller «virkning» av historien. Denne effekt eller
påvirkning fra historien, som også inkluderer et fags forskningshistorie, på selve forståelsen er det Gadamer kaller «virkningshistorie».
Hva betyr dette? Jo, f.eks. når vi som arkeologer skal forsøke å forstå et historisk
fenomen er vi allerede påvirket av historien, inkludert vårt folks historie, forskningstradisjonen og vår personlige biografi. Denne bestemmer på forhånd hva som synes verd å
beskjeftige seg med, hva som vil fremstå som objekt for vår forskning, og hva som er
rimelige spørsmål å stille til dette objektet. Historien og dens manifestasjoner er med
andre ord ikke bare gjenstand for fortolkning, et objekt jeg studerer løsrevet. Den er
aktivt med på å forme denne fortolkningen og den virkelighet den selv er en del av. Historien tilspiller meg både det jeg forstår med og mine forståelsesmuligheter. Den forutforståelse jeg nærmer meg en historisk overlevering med, er allerede bestemt av historien. Historisk forståelse får derved karakter av et spill mellom fortid og nåtid som jeg er
dratt inn i, men som rekker langt utover meg som subjekt. Det blir på et vis historien
selv, som forstår seg selv gjennom meg.
Det er imidlertid en alvorlig hake ved Gadamers historisering av forståelsen. Denne
haken består i at han ser tradisjon som en positiv effekt, at det som overleveres er det
«sanne» og positive, det som på et vis har bestått historiens prøve og derved ervervet en
autoritativ posisjon i fortolkningsprosessen. Her synes det riktig å ta farvel med Gadamer. Uten å hevde muligheten for å frigjøre seg selv fra tradisjon og fordommer, må tradisjonens ideologiske karakter belyses, og de maktinteresser den er forbundet med å få
en langt bredere plass enn hva Gadamer innbyr til. Dette bringer meg over til Foucaults
prosjekt.
Foucaults analyse av hvordan ulike kunnskapsområder («diskursive formasjoner») tilkommer, vedlikeholdes og transformeres, supplerer Gadamers hermeneutikk på vesentlige punkt og tilfører nye og kritiske moment. I sin bok «Kunnskapens arkeologi» ( 1977)
hevder Foucault som et av sine hovedpunkt at ulike vitenskaper eller kunnskapsområder,
som f.eks. medisin, psykiatri eller arkeologi, ikke bare passivt tilslutter seg et predefinert
objekt, det være seg sykdom, galskap eller fortid, men at de deltar i selve konstitueringen
av dette objekt. Fortiden, slik den fremstår som «fØr-historie» og «historie», er ikke et
avdekket «funn», eller et objekt som speiler sin identitet i en arkeologisk vitenskap, men
en konstruksjon som i seg selv er tilkommet under bestemte historiske forhold. Til denne
konstruksjonen hører det en lang rekke regler som avgjør hvem som skal få lov å si hva,
hvilke utsagn som kan betraktes som seriøse arkeologiske utsagn, hva som er fornuftig,
rimelig og sant, kort sagt hva som kan sies og hva som ikke kan sies.
Foucaults «arkeologiske» analyse er derfor en beskrivelse av hva som kan bli sagt til
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en gitt tid, hvilke utsagn som overlever, forsvinner, gjenbrukes, undertrykkes eller sensureres, hvilke begrep som blir oppfattet som holdbare, tvilsomme eller uholdbare; hvilke
individ, grupper eller klasser som har adgang til å si hvilke ting. Foucault hevder at
vitenskapelige utsagn (f.eks. arkeologiske, medisinske, biologiske, psykiatriske) erhverver autorisasjon som «seriøse talehandlinger» via et omfattende og intrikat nettverk av
språklige og ikke-språklige teknikker. F.eks. har «lokaliteten» (det fysisk-institusjonelle
rom) utsagnet kommer en slik autoriserende effekt (et seriøst arkeologisk utsagn kommer
fra museet, et medisinsk fra sykehuset).
Til forskjell fra andre typer av vitenskaps-historiske analyser er ikke målet med Foucaults arkeologi å avdekke en skjult mening eller sannhet, eller å kunne spore opprinnelsen til visse utsagn eller kunnskapsformer tilbake til et genuint kreativt forskerindivid.
Det er derimot å avdekke de historiske betingelsesmuligheter for at visse typer utsagn og
kunnskapsformer eksisterer, samt de praktiske felt hvor disse finner sin anvendelse. Som
han selv sier, «å oppdage hele domenen av institusjoner, økonomiske prosesser, og sosiale relasjoner som en diskursiv formasjon kan artikuleres på» (Foucault 1977: 164). Det
er utgravningen av de historiske strata av betingelser for hva man til en hver tid kan
snakke om, og følgelig vite noe om, som Foucault kaller «arkeologi».
Det sentrale i Foucaults kunnskaps-arkeologi er at det fornuftige eller det sanne ikke
står utenfor tid og rom, som en realisering av iboende størrelser i et objekt, men at det
som får status som «sann» eller «fornuftig» er et resultat av en historisk prosess der makt
og viten virker sammen. Som han selv presiserer i et intervju, «med sannhet mener jeg
ikke samlingen av sannheter som må oppdages og aksepteres, men mer samlingen av
regler i henhold til hvilke det sanne og usanne blir separert, og særskilte virkninger av
makt tilknyttet det sanne» (Foucault 1984: 74). Gjennom dette får Gadamers virkningshistoriske begrep om fortolkning som en historisk betinget handling, en ny og radikalisert betydning.

Debatten om Kjelmøy-funnenes datering
La oss nå forlate denne teoretiske eksegese og se litt nærmere på det som danner
utgangspunkt for dette essayet, nemlig spørsmålet om Kjelmøy-funnenes datering. Synspunkter på dette kan vi følge helt tilbake til1870-tallet da O. Rygh henførte de innkomne
løsfunn fra Mestersanden til det kronologisk noe vage begrep «Arktisk steinalder» (Rygh
1874: 80). Det var imidlertid først med O. Solbergs store utgravninger tidlig på 1900-tallet at funnene ble av betydning i norsk arkeologisk forskning. Denne betydningen må for
en stor del tilskrives funnenes spesielle karakter og sammensetning, idet de foruten store
mengder velbevarte horn- og beingjenstander og keramikk, inneholdt spor etter en relativt omfattende bruk av jern, bl.a. til kniver (Solberg 1909: 27-85, Olsen 1984: 45-48).
Det' at funnene vitnet om en jernbrukende befolkning er trolig en medvirkende årsak til at
Solberg i hovedpublikasjonen fra 1909 konkluderer med at funnene bør dateres til 800-,
tildels 900-tallet e.Kr. (Solberg 1909: 124, sml. Solberg 1911: 349).
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Fig. 2. Ole Solberg: Kjelmøyfunnenes arkeolog.

Den eksplisitte grunnen til å datere funnene nettopp til vikingtid var imidlertid en
sammenligning av Kjelmøy-funnene med materialet fra Mortensnes-gravene på nordsiden av Varangerfjorden. Her hadde man både funnet artefakter av Kjelmøy-type, og
importerte metallsmykker av baltisk og mellomrussisk proveniens som kunne dateres til
vikingtid. Denne konklusjonen var imidlertid dratt på bristende grunnlag, for som Gjessing (1927: 122) seinere påpekte var disse metallsmykkene aldri funnet i graver sammen
med artefakter av Kjelmøy-type. Frem til begynnelsen på 1920-tallet var imidlertid Solbergs datering av Kjelmøy-funnene til vikingtiden allment akseptert av norske arkeologer (f.eks. benyttes den i Sheteligs «Primitive tider i Norge» fra 1922).
I 1923 presenterer så Helge Gjessing det syn på Kjelmøy-funnenes kronologiske
plassering som skulle bli det rådende i norsk arkeologi, nemlig at de tilhørte siste del
av eldre jernalder, nærmere bestemt folkevandringstid. Dette ut fra likhet med «norske
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Fig. 3. Tre- og firesidete beinspisser fra Kjelmøy: Har de noen forbindelse til beinspisser fra Vimose, Fyn, utover den virkningshistoriske? Tegning: Elin Myrvoll.

former» som man daterte til dette tidsrommet (H. Gjessing i O.A. Johnsen 1923: 3).
Gutorm Gjessing utdyper argumentasjonen til understøttelse av denne dateringen i sitt
arbeid «Der Verkehr zwischen den Kjelmøyer Lappen und den Norwegem» fra 1927.
Han peker her på de tre- og firesidete beinspissene som hevdes å være kjent fra en rekke sørskandinaviske funn fra sein romertid og folkevandringstid, bl.a. fremheves
Vimose-funnet fra Fyn. Dessuten på beinskjeene, som Gjessing i h.h.t. Brøgger
(1909b) antar har sin opprinnelse i den «norske skje» fra yngre romertid og folkevandringstid. Viktig for Gjessings datering var også keramikken som han setter i for70

bindelse med vestnorsk spannformet keramikk datert nettopp til dette tidsrommet.
Ut fra antagelsen av at det må ha tatt noe tid før dette materialet kunne nå så langt
nord, finner Gjessing det rimelig at Kjelmøy-funnene tilhører sein folkevandringstid,
mest sannsynlig 500-tallet. Denne dateringen får allmenn tilslutning av andre norske
arkeologer i mellomkrigstida (f.eks. Brøgger 1931: 14, Bjørn 1930: 37).
Gutorm Gjessing modererer imidlertid sin argumentasjon i sin prøveforelesning for
doktorgraden, publisert i 1935 («Fra steinalder til jernalder i Finnmark»), hvor han nedtoner sammenhengen med de norske former. Særlig gjelder dette keramikken hvor tilknytningen til spannformet keramikk avvises, samtidig med at likheten med sibirsk og
russisk keramikk fra yngre steinalder og bronsealder fremheves. Gjessing viser i denne
forbindelse også til det han kaller «Ananjino-impulser», i form av likheter i beinredskap,
samt forekomsten av et støypeformsfragment med antatt opphav i denne østrussiske
metallproduserende kulturen.
På tross av at de østlige og eldre forbindelsene betones sterkt, så er han «fremdeles
overbevist om at skandinavisk kultur har hatt avgjørende betydning for dannelsen av fle-

Fig. 4. Beinskjeer fra Kjelmøy: norsk skje lånt til samene?
Tegning: Elin Myrvoll.
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re former i Kjelmøy-funnene. Det gjelder pilespisser ... og det gjelder fremforalt skjeene»
(Gjessing 1935: 16). Fremdeles blir det merkelig nok disse, påviselig fåtallige likhetstrekk med skandinavisk materiale som gis størst kronologisk signifikans. Hvorfor disse
antatte skandinaviske innslag, som når det gjelder «beinskjeene» bare dreier seg om noen
få eksemplarer, skal ha større relevans for dateringene av Kjelmøy-funnene enn de
adskillig eldre og, som Gjessing også påpeker, adskillig flere østlige likhetstrekk oppfattes tilsynelatende ikke som noe problem. Ihvertfall diskuterer han det ikke. Hans inngående kronologiske diskusjon ender da også opp med følgende spørrende antiklimaks.
«om en nå ikke kan være tilbøielig til å trekke den nedre grensen noe tidligere enn i 500årene ... Hvor langt tilbake i tiden funnenes eldste skikt går, er ugjørlig å si... kan vi sette
den nedre grensen til 300-årene eller senest 400-årene, er alt overordentlig meget vunnet i spørsmålet om jernets innføring hos Finnmarks-lappene» (Gjessing 1935: 23).

Forunderlig nok leder altså ikke hele hans inngående diskusjon av Kjelmøy-funnenes likhet med eldre østlige former til annet enn en forsiktig justering av den nedre grense tilbake til yngre romertid. Denne latente konflikten mellom hans behandling av det empiriske materialet og de konklusjoner han drar vedrørende funnenes alder, er illustrerende
for det poeng jeg forsøker å formidle. Nemlig: hva tilgjengelig kunnskap isolert sett
muliggjorde av utsagn om Kjelmøy-funnenes alder, men som likevel av ulike grunner
ikke kunne sies.
Situasjonen fra 1935 til 1982 endret seg ikke særlig. Dog krøp den bakre grense for
Kjelmøy-funnenes datering etter hvert noe nærmere Kristi fødsel. Povl Simonsen har i en
rekke arbeid fremsatt forslag til dateringer, seinest i hefte 4 av «Veidemenn på Nordkalotten». Her dateres funnene til 100-400 e.Kr. (Simonsen 1982: 550). Else Johansen
Kleppe gir i sin magistergrads-avhandling ( 1974) en nøye gjennomgang av ulike forskeres kronologiske plassering av funnene, men tar i liten grad selv stilling til dette. Hun
avviser imidlertid at de kan være eldre enn Kristi fødsel (Kleppe 1974: 40). Tilsvarende
gjelder for Knut Helskog (1980), som mente å kunne belegge en datering til romertid
med 14 C-dateringer. I samme ånd skrev jeg selv i 1983 vedrørende funnene fra Mestersanden at «på grunnlag av ... funnene og nylig utførte 14 C-dateringer synes det rimelig at
boplassen har vært i bruk fra 0-300 e.Kr.» (Olsen 1983: 32).
Da jeg gikk i gang med å bearbeide dette materialet for min magistergradsavhandling
(Olsen 1984) gikk det etter hvert opp for meg hvor ambivalent og spinkelt grunnlaget for
disse dateringene var. Dateringene til folkevandringstid hadde forsåvidt en logisk basis i
sydskandinavisk parallellmateriale, mens de nyere dateringene til romertid (som jeg selv
hadde sluttet meg til) synes å savne enhver referanse i tilsvarende daterte kompleks. Disse dateringene synes mer å være et kompromiss fremkommet av et forsøk på å megle
mellom forskningshistorien og en beklemmende følelse av at funnene kanskje var eldre.
Særlig påtagelig var det at et materiale som asbestkeramikken med en veldokumentert
kronologisk avgrensing til bronsealder og før-romersk jernalder, ikke fikk betydning for
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Fig. 5. Asbestkeramikkfra Kjelmøy. Tegning: Elin Myrvoll.

Kjelmøy-funnenes datering. Dette særlig på bakgrunn av det ikke uvesentlige forhold at
vi nettopp her har å gjøre med det største asbestkeramiske materiale fra noen boplass i
hele Norden.
Ved nærmere granskning synes det som om tilknytningen til de s.k. «norske former»,
i Brøggers ord «laant tillappeme» (1909b: 17), knapt hadde annen realitet enn den forskningshistoriske: tresidete beinspisser i Vimosefunnet fra Fyn og ditto fra Mestersanden
på Kjelmøy, sørøst i Varangerfjorden, hadde bare en virknings-historisk forbindelse
innenfor det menings-fellesskap vi kan kalle skandinavisk arkeologi. Etter hvert oppdaget jeg også at forskere fra en annen forskningstradisjon enn den skandinaviske, nemlig
den russiske og fremfor alt den finske, hadde datert disse og tilsvarende funn (bl.a. de
nært beslektede funnene fra Bols 'he Oleni Ostrov i Murmanskfjorden) langt eldre enn
hva norske forskere hadde gjort. Det kan i denne forbindelse nevnes at A.M. Tallgren
allerede i 1919 daterte Kjelmøy-funnene samtidig med det øst-russiske Ananjino-komplekset, d.v.s. til siste årtusen f.Kr. (Tallgren 1919, sml. Era-Esko 1975).
På 1980-tallet ble det så utført en serie 14 C-dateringer fra Kjelmøy-boplassene og
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den nyoppdagede Kjøøy-boplassen med samme type materiale. I tillegg er det foretatt 14
C-dateringer basert på avskrap av forkullet organisk materiale fra keramikk fra Mestersanden (Jørgensen og Olsen 1988). Som vi ser av tabell l peker disse dateringene entydig i retning av siste årtusen f.Kr.
Tabell l. 14 C-dateringer fra Kjelmøy og K}ØØy.
Lokalitet

14 C -år fØr nåtid

Makkholla: (Felt l) 2280+/-100
(Felt 2) 2400+/- 110
Mesters anden
2170+/- 90
2450+/-120
2550+/-100
2450+/-110
Kjøøy

Kalibrert (MASCA)

640-250 f.Kr.
780-420 f.Kr.
410-130 f.Kr.
800-440 f.Kr.
890-530 f.Kr.
780-420 f.Kr.

Dateringene fra Mestersanden er dateringer av avskrap fra tre ulike leirkar, mens de øvrige
er dateringer av trekullprøver eller av pattedyrbein tatt under utgravning og i klar kontekst
med arkeologisk materiale av Kjelmøy-karakter. Det kan bemerkes at tre 14 C-dateringer
fra Mestersanden (Helskog 1978, 1980), som alle ga dateringer til tida like etter Kr.f. er
utelatt. Dette fordi dateringsmaterialet ikke var kontekstrelatert, det daterte ingen horisont
eller arkeologisk materiale. En tilsvarende datering fra Makkholla som ga en kalibrert
datering mellom 1490-1270 f.Kr. (Olsen 1984: 32) er også utelatt av samme grunn. Samtlige 14 C-dateringer der konteksten kan kontrolleres peker altså entydig i retning av siste
årtusen f.Kr. (for en diskusjon av funnenes typologiske datering se Olsen 1984: 33-51).
Det er i denne forbindelse ikke så viktig om min datering av Kjelmøy-materialet til
siste årtusen f.Kr. er rett eller ikke, selv om grunnnlaget for ei slik datering etter min
oppfatning er relativt godt (ihvertfall sammenlignet med mange andre kronologisk plasserte kompleks). Hovedsaken er altså ikke å gi meg selv den velfortjente helterollen i
denne historien, men å spørre hvorfor ikke dette høyst plausible alternativet ble vurdert
tidligere. Spørsmålet hadde ikke vært så interessant dersom arkeologien fra 1920 og utover ikke hadde hatt tilgang på informasjon som muliggjorde en datering til siste årtusen
f.Kr. I så tilfelle ville dette bare blitt en terapeutisk historie om teknikkens og fornuftens
endelige triumf over eldre forskeres vrangforestillinger. Det som gjør spørsmålet interessant er at slik informasjon var tilgjengelig, både direkte og indirekte for de forskerne som
beskjeftiget seg med Kjelmøy.

Eksemplet Gjessing
Gutorm Gjessing utgjør i denne forbindelse et godt eksempel på denne motsetning mellom latent viten og de utsagn som samtida tillot. Etter at Gjessing i 1927 med stor iver
hadde redusert store deler av Kjelmøy-materialet til en riktignok noe modifisert blåkopi
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av «norske» kulturelle formspråk i folkevandringstiden, gjør han på mange vis en helomvending som preger hans behandling av stoffet på 1930- og 1940-tallet. Gjessing fremstår i dette tidsrom med et klart radikalt image der han i en rekke retoriske introduksjoner
til sine avhandlinger om steinalderen (f.eks. «Yngre Steinalder i Nordnorge» og «Norges
Steinalder») går løs på det tradisjonalistiske syn om at steinalderen i Norge må sees som
en refleks av forhold lengre sør. Han argumenterer heftig mot det «dogme at de bølgene
som har drevet kultur-fremstegene inn over Europa i alt vesentlige har sør-nordgående
retning» (Gjessing 1941: 31). I introduksjonen til «Norges Steinalder» fra 1945 skriver
han således om det sydskandinaviske synet som har preget norsk steinalder:
«Dogmet om at alle kultuiframsteg i Europa har hatt sør-nordgående rettning... vokste
seg sterk og praktisk talt uovervinnelig... Kort sagt- alt lå til rette for å se norsk steinalder som et mer eller mindre ektefødt avkom av det danske» (Gjessing 1945: 3).

Gjessings radikale image styrkes ytterligere ved at han peker på de nasjonal-politiske
implikasjoner av syd-nord-diffusjonismen:
«På grunn av aksiomet om at alle kultuiframsteg kom sØifra og nordover, var det blitt
litt av et nasjonalt prestisjespørsmål å vise at vi ikke sto kulturelt tilbake for Danmark
eller Sør-Sverige, - det ble altså løst ved at en forsøkte å presse inn innflytelse fra megalittisk område i de tenkelige og utenkelige kultuiformer og kultuifenomener i landet
vårt» (Gjessing 1945: 7). ·

Nok som et eksempel på det siste viser Gjessing til Anathon Bjørns tese om at hele yngre
steinalder i Finnmark i siste instans lar seg tilbakeføre til dansk neolitikum (Bjørn 1930).
Gjessing ironiserer over Bjørns iherdige forsøk på å bortforklare den østlige innflytelse i
nordnorsk steinalder som Brøgger så sterkt hadde argumentert for i «Den arktiske stenalder i Norge» (Brøgger 1909a). I parentes skal her bemerkes at Gjessing selv blir forlegent ambivalent når han konfronteres med Brøggers inkludering av også den vestnorske
steinalder i en nordøstlig kulturhorisont:
«Identifiseringa av vest- og nordnorsk steinalder under samleomgrepet «den arktiske
steinalder i Norge» har saktens vært vel rigorøst formet. Selv om slektskapet her er både
stort og intimt, har senere studier- ikke minst Anders Nummedals undersøkelser i marka
-jo vist at vestnorsk yngre steinalder bygger på solid vestnorsk kulturgrunn» (Gjessing
1945: 7, min uthevning).

På 1930- og 40-tallet fremsto altså Gjessing som en radikal arkeolog, som polemisk
avviser dansk innflytelse, og som i stedet betoner en selvstendig og sirkumpolar fangstkultur. Det er denne radikale Gjessing som i flere arbeider, særlig i «Fra steinalder til
jernalder i Finnmark» (1935), men også i «Yngre Steinalder i Nordnorge» (1942) og
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«Norges Steinalder» (1945), nedtoner Kje1møy-funnenes likhet med norske former, og
som peker på likhetstrekk med østlige former fra yngre steinalder og bronsealder. Gjessing viser en rekke steder til påfallende likheter mellom Kjelmøy-funnene og eldre datert
materiale, endog til funn med direkte opphav i en øst-russisk bronsealderkultur. Men
som nevnt, han drar ingen konsekvenser for dateringen av funnene, som altså fortsatt i
hovedsak settes til folkevandringstid.
Hvorfor er det så viktig at disse funnene ikke dateres eldre? Eller sagt på en annen
måte, hvorfor blir asssosiasjonene til de norske formene fra folkevandringstid - tresidete
pilespisser og beinskjeer - viktigere enn eldre parallellmateriale østfra? Ett svar er at en
eldre datering måtte få som konsekvens at disse formene ikke var «laant tillapperne», ja
endog indikere selve det utenkelige at de var formidlet fra en nordlig fangstkultur til en
sørskandinavisk jordbrukskultur, fra de «Andre» til «oss». Svaret er selvsagt for enkelt,
men er i sin enkelthet relatert til det nettverk av kulturelle og historiske formodninger
som samtidas arkeologiske «diskurs» var en del av. For egentlig dreier dateringen av
Kjelmøy-funnene seg ikke bare om å datere en gruppe forhistoriske artefakter. Det dreier
seg om et problem med vesentlige kulturelle implikasjoner: nemlig jernets introduksjon i
Norge. Det påviselige jembruk i en samisk fangstkultur på grensen til Russland kunne
være alt for egnet til å så tvil om den norske kulturs fortreffelighet. Ihvertfall så lenge
dens datering ikke holdes under kontroll, det vil si innpasses i en kulturell suksesjon som
moralsk er til å leve med for observatøren.
Hvordan skulle man så forklare at ihvertfall deler av Kjelmøy-funnene hadde et
«eldre preg» enn de skandinaviske former man daterte det etter, og at funnmaterialet som
helhet dermed synes hetrogent sammensatt? Gjessing omtaler dette problemet i «Fra
steinalder til jernalder i Finnmark». Her bemerker han først det forhold at man i
Kjelmøyfunnene finner saker «som viser til temmelig adskildte områder; men dernest og det er det vesentlige, er det masser av gjenstander som en gjeme vilde henføre til vidt
forskjellige tidsrom» (Gjessing 1935: 14). Kanskje tviler Gjessing på at den datering funnene har fått er riktig. Kanskje grubler han i søvnløse netter over det han ikke tør si. Til
leseren gir han imidlertid inntrykk av å ha latt seg overbevise av følgende forklaring,
«det kan ... neppe være tvil om at tolkningen av dette uensartede preget først og fremst
må søkes i funnenes etnologiske karakter. Lappisk kultur er ennå full av eldgamle kulturlån som den har bevart trofast lenge etter at de er glemt der de kom fra» (Gjessing 1935:
14).

«Kulturkonservatismen»
Forklaringen på de eldre elementene i Kjelmøy finner vi altså i «kulturkonservatismen»
som av Gjessing og andre arkeologer og kulturforskere hevdes å være «typisk» for østlige og arktiske samfunn, samene inkludert. Om dette skriver Gjessing i «Norges Steinalder»:

76

'~

(l
•/.___

_:::)

Fig. 6. Gutonn Gjessing: «K}elmØyfunnenes alderdommelige preg må søkes
i funnenes etnologiske karakter. Lappisk kultur er ennå full av eldgamle kulturlån som den har bevart trofast lenge etter at de er glemt der de kom fra.»
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«Formkonservatismen er et velkjent kulturhistorisk fenomen til alle tider. Og det viser
seg at den gjerne gjØr seg sterkere i bestemte kulturområder enn i andre. Nordasiatiske
og nordøsteuropeiske kultuiformer har utpreget konservativ legning» (Gjessing 1945: 9)

Og i «Fangstfolk» gir han følgende presisering:
«En seig og gjennomtrengende konservatisme har preget nordnorskfangstyrke i oldtiden
som idag ... Den merkelige fangstkulturen på Kjelmøy i Sør- Varanger fra jernalderen ...
bygger for en stor del på istidskulturens fangstredskaper» (Gjessing 1941: 24-25 ).

Kjelmøy representerte altså et samfunn frosset i tid, for ikke å si istid. Likevel skaper
denne løsningen et konseptuelt problem for Gjessing. Han må nemlig nå forklare hvorfor
denne konservative kulturen så raskt tar opp de norske elementene som ligger til grunn
for dens datering. I «Fangstfolk» gjør han derfor følgende krumspring:
«Å sette geografiske grenser for kulturpåvirkning hos primitive veidefolk er overordentlig vanskelig. Så konservativt som de holder på sine tilvante redskapsformer, kan nok
spredningen ta sin tid. Men på den andre siden møter en hos alle arktiske folk en lærevillighet, en trang til etterligning» (Gjessing 1941: 33).

Inkonsistensen og konflikten i Gjessings utsagn er åpenbar. På den ene side kan en ufattelig kulturkonservatisme brukes til å forklare likheter med eldre kulturer, på den andre
siden brukes lærevillighet og etterligningstrang til å forklare innlån fra samtidige kulturer. Denne interne motsetning i Gjessings argumentasjon kan bare forklares som et forsøk på å unngå en ny og langt alvorligere konflikt: nemlig mellom hans egen arkeologiske argumentasjon og det samtida tillater av seriøse utsagn. Samtidig lærer dette oss en
alternativ lekse om hvordan kunnskap produseres: Den vitenskapelige tekst tilpasser seg
ikke bare passivt sitt objekt og blir dens speilbilde i en nøytral representasjon. Tvert om
ser vi at den skaper sitt objekt etter regler utformet av det kunnskapsområde og den
meningstradisjon den utfolder seg innenfor. Gjessings tekst blir derfor (og for å holde oss
til den arkeologiske terminologien) mer en støypeform, enn et speilbilde, og i denne tekstuelle støypeform, kan den arktiske «Andre» formes, tilpasses, objektiviseres, alt etter
de behov som til enhver tid måtte oppstå i utformingen av forklaringer i den arkeologiske
meningsutveksling.
«Kulturkonservatismen» og de arktiske folks statiskhet som forklaring på «de eldre
drag» i Kjelmøy-materialet finner vi også hos Shetelig i hans «Primitive Tider i Norge»
fra 1922. Her stusser Shetelig på at man i Kjelmøy-funnene, som han etter Solberg daterer til vikingtiden, finner igjen typer som kjennes fra yngre steinalders hulefunn i VestNorge. Han finner imidlertid ikke denne «uhyre konservatisme» urimelig, for som han
anfører i en fotnote, har Solberg meddelt han at det i tilfellet Kjelmøy kunne tenkes «paa
overlevering fra Russland» (Shetelig 1922: 233). Det forhold at Shetelig henviser til
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Fig. 7. Håkon Shetelig: «Professor Solberg har meddelt meg at det i tilfellet
Kjelmøy kunne tenkes en overlevering fra Russland.»
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Russland får bare mening dersom vi kjenner de spesielle moralske og kulturelle assosiasjoner som ble tillagt det østlige og «Orienten» i samtida. Gjessing har allerede hjulpet
oss et stykke på vei til å klarlegge dette, og Shetelig selv gir kompletterende informasjon
i en artikkel han skrev i «Samtiden» 12 år tidligere. Her heter det bl.a.:
«Alt fra de tidligste tider viser Europa en meget rikere opfindsomhet end de orientalske
folk. I Østen kan en bestemt form bevares uforandret gjennem lange tidsrum, mens vi i
Europa møter en ustanselig forandring og forbedring av selv de enkleste redskaper»
(Shetelig 1910, i 1947: 59).

Sheteligs og Gjessings utsagn er selvsagt ikke tilfeldige utslag av personlige «feil» eller
vrangvilje ovenfor den ikke-europeiske «Andre». De bør heller forståes som ledd, om
enn ubevisste og ubetydelige, i en systematisk menings- eller kunnskapsproduksjon som
over mange hundreår inndelte verden i «vesten» og «resten». Disse og andre tekster som
uttrykker den samme fiksjon, blir etter hvert et kulturelt reservoir som skaper sin egen
virkelighet, et bilde av den statiske andre, den primitive, den ufattelige konservative.
Jeg skal belegge dette litt bedre. Når Gjessing og Shetelig snakker om østlige, arktiske, eller ikke-europeiske folk generelt, som statiske og «kulturkonservative», så fusjonerer disse utsagnene med, eller viser tilbake på, andre utsagn som tilkjennegir tilsvarende oppfatninger. Til sammen danner disse utsagnene og de tekstene de uttrykkes i et
veldig «kunnskapsarkiv» (Foucault 1977: 128-131), eller hva Edward Said i boka «Orientalisme» (1978) har kalt en «strategisk formasjon». Dette siste begrepet henviser til
hvordan visse uttrykksmåter, grupper av tekster, typer av tekster, selv tekstuelle genrer,
etter hvert får masse, tetthet, og selvreferensiell kraft i en kultur (Said 1978: 20). De blir
en definerende, konkret virkelighet, et arkiv av kategoriseringsformer som systematisk
representerer verden på en gitt måte. Går vi inn i dette arkivet vil vi se at det inneholder
geografiske, arkeologiske, filosofiske, økonomiske og politiske tekster, konservative og
radikale tekster, romaner og kunst, som alle er strukturert på en særlig måte. Innenfor
dette arkiv finner vi utsagn som sirkulerer, utveksles og kombineres. Tekster henviser og
kommuniserer med hverandre, og som alle, på sitt vis, gir sitt bidrag til totaliseringen av
hegemoniet til et gitt historisk og kulturelt ståsted.

Fragmenter fra et arkiv
Noen fragmenter fra dette arkiv. Vi kan begynne med et utdrag fra en tale Lord Balfour
holdt i Underhuset i 1910, hvor han som engelsk statsminister skulle begrunne Englands
politikk i Egypt, og uttalte at:
«Så snart vestlige nasjoner trer inn i historien viser de begynnelsen til disse evner til
selvstyre ... Man kan lete gjennom hele orientalernes historie i det der bredt sagt kalles
østen og man vil aldri finne spor av selvstyre. Alle deres store århundrer- og de har
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vært meget store - er tilbragt i despoti, med autoritære styreformer. Alle deres bidrag til
sivilisasjonen - og de har vært meget store - er frembrakt under denne regjeringsfonn ...
aldri... har man opplevd at noen av disse nasjonene av sin egen kraft har etablert hva vi
fra et vestlig synspunkt, kaller selvstyre. Dette er et faktum. Det er ikke et spørsmål om
overlegenhet og underlegenhet» (Said 1978: 33).

Som et belegg for dette kunne historikeren Mosey Finley i sin bok «The Ancient Economy» som utkom så seint som i 1973 skrive at:
«Det er nesten tilstrekkelig å påpeke at det er umulig å oversette ordet «frihet», eleutheria på gresk, libertas på latin, eller <<fri mann», til noe nærøstlig oldtidsspråk, inklusive
hæbraisk, eller for den saks skyld til noe jjernøstlig språk» (Larsen 1988: 20-22 ).

Foruten at dette er feil G.fr. Larsen 1988: 22), henviser det til en lang debatt om det orientalske despoti kontra det vestlige demokrati som kan følges tilbake til antikken. Synet
på Orienten som despotisk og stagnant kommer til uttrykk hos en lang rekke filosofer fra
Montesquieu til Regel og Marx (Rowlands 1987: 66-67, Larsen 1988: 22). Den sistnevnte utformet teorien om en særlig «asiatisk produksjonsform» preget av despotisk,
sentralistisk styre og mangel på eiendomsrett til jord. Det er slike oppfattelser av det
typiske «orientalske», slike arkivalia, som gjør det rimelig og akseptabelt for Marx å forfekte visse synsmåter i en artikkel han skrev i 1853 om Englands politikk i India. På tross
av sin sviende kritikk av denne politikken, ender den opp i en slags aksept:
«På tross av hvor kvalmende det er for menneskelige følelser å være vitne til hvordan
deres ... patriarkalske og inoffensive organisasjoner oppløses ... og at deres individuelle
medlemmer mister på samme tid deres gamle sivilisasjon og deres nedarvede utkomme,
må vi ikke glemme at disse idylliske landsbysamfunn, så inaggressive de enn må synes,
alltid har vært den solide basis for orientalsk despotisme, at de kuet den menneskelige
tanke innenfor de snevrest tenkelige grenser, og dermed gjorde den til et viljeløst redskap for overtro, bundet av tradisjonens lenker, og fratok den all sin storhet og historisk
energi... England må oppfylle en dobbelt misjon i India: en destruktiv og en oppbyggelig,
nemlig ødeleggelsen av det asiatiske samfunn og å etablere de materielle betingelsene
for et vestlig samfunn i India.» (Said 1978: 153-154).

Utlagt i arkeologiske uttrykksformer finner vi tilsvarende utsagn hos den marxistiske
arkeolog Gordon Childe. I et av sine arbeider om bronsealderen i Europa understreker
han at de europeiske samfunn aldri bare mottok passivt eller etterlignet, men at de «utviste større originalitet og oppfinnsomhet enn de mer nære arvinger i Egypt og Midt-Østen
hadde gjort» (Larsen 1988: 28). Childe avviser riktignok at det han kaller «fremskrittets
forbløffende tempo i Europa» skyldes rasemessige egenskaper eller mentalitet. I forordet
til en sein utgave av «The Dawn of European Civilization» (Childe 1947) beskriver han
81

dog grunnlaget for den europeiske sivilisasjon som en «særegen og individuell manifestasjon av den menneskelige ånd» (Childe 1947: xiii). I et forord til en tidligere utgave
hevder han:
«Blandt de eldre bronsealdeifolkene i Egeerområdet, Donau-dalen, Skandinavia og
Storbritannia, kan vi allerede gjenkjenne nettopp disse kvaliteter av energi, uavhengighet og oppfinnsomhet som skiller den vestlige verden fra Egypt, India og Kina» (Childe
1925: xiii-xiv ).

Denne uendelige repetisjon av de orientalske folks manglende evne til forandring finnes
det også plass til i Montelius typologiske arbeider. I sin artikkel «Typologien eller utvecklingsHi.ran tilHimpad på det menskliga arbetet» skriver han således:

Fig. 8. Utsnitt av et vestlig kunnskapsarkiv. Her kan tekster sirkulere, utveksles og kombineres. Politiske, literære, filosofiske og arkeologiske utsagn henviser og kommuniserer
med hverandre, slik at de gjensidig understØtter og reproduserer hverandres rimelighet
og sannhet. Tegning: Elin Myrvoll.
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«En jamforelse mellan Europa och Orienten i typologiskt afseende visar en vida storre
lifaktighet inom vår varldsdel an i Osterns lander. I Europa moter oss en formrikedmn,
en lifaktighet, en benagenhet for forandring ar, ... , och i foljd hiiraf en snabb utveckling,
som bildar en marklig motsats mot Orientens forkarlek for att bibehålla de gamla formerna uforandrade ... Denna motsats ... står i nara samband med den markliga olikhet
mellan folkkarakteren i namnda de lar aj viirlden, som varit aj så stor betyde/se for dess a
folks hela utveckling och daifor så bestammande for de ras historia och de ras nuverande
forhållanden til! hvarandra.» (Montelius 1900: 267).

Dette er det arkiv av historiske a priori Gjessings og Sheteligs utsagn henter sin kulturelle ressonans fra. Det er dette arkiv som gjør det akseptabelt for Shetelig å hevde i sin
artikkel fra 191 O at «alt fra de tidligste tider viser Europa en meget rikere opfindsomhet
end de orientalske folk» (Shetelig 1947: 59); som muliggjør en begrunnelse av hvorfor
det er viktig å studere Europas forhistorie med utsagnet om at «vi her har å gjøre med de
folk som senere skulle føre kultur-utviklingen videre end noget andet folk på jorden»
(Shetelig 1947: 59). Det er dette samme arkiv som også gjør det legitimt å hevde at arkeologiens oppgave (og motivasjon) er å spore den kulturutvikling som forberedte det
europeiske folks «senere stilling i historien» (Shetelig 1947: 59). Den individuelle tekst,
den individuelle arkeolog, og den komplekse kollektive formasjon bidrar gjensidig til
hverandre. Således er Gjessing og Sheteligs tekster et produkt av dette arkiv, samtidig
som de bidrar til å vedlikeholde og forsterke det.
Som Said (1978: 202) skriver, så har det innenfor denne vestlige kunnskapsrammen
vært et slags konsensus: visse ting, visse typer utsagn, visse typer av arbeid synes korrekte. Arkeologer og geografer, misjonærer og etnografer, forfattere og politikere har alle
bygd sine arbeider og sin politikk på denne enighet, som igjen har styrt seinere skribenter
og beslutningstakere. Denne samstemmighet har karakteren av en regulert skrive- og
forskningsmåte som domineres av påbud, perspektiv og ideologier tilpasset vestens og de
herskendes behov. Den åpner for, gir rom for, visse utsagn; stenger av, forbyr, andre.

Tilbake til Arktis
La oss så etter denne lange omveien returnere til det arktiske, til de nordlige fangstkulturene, og se litt nærmere på det bildet arkeologien, eksemplifisert ved den progressive
Gjessing, tegner av den arktiske, fortidige «Andre». Typisk for Gjessings motsetningsfylte presentasjon er her hans diskusjon av det s.k. «skifer-problemet». Mange tidligere
arkeologer hadde sett de skiferbrukende kulturene i Nordskandinavia som en utløper av
sydskandinavisk yngre steinalder. Skiferen var et surrogat i mangel av flint eller andre
harde og gode bergarter. Dette synet angriper selvsagt Gjessing med store ord om at det
er basert på dogmet om kulturstrømningenes sør-nordgående retning og på en projisering
av moderne landegrenser på forhistoriske forhold (Gjessing 1941: 31 og 1945: 3-7).
Gjessing hevder at skifer-komplekset må sees på sine egne «arktiske premisser». Skifer83

bruken finnes jo overalt i det sirkumpolare området, og antagelsen om at skiferen bare
var en nødløsning i mangel av flint, motbevises ifølge Gjessing av at de fleste steder der
skiferen dominerer har man faktisk adskillig bedre redskaps-materialer i flintlignende
bergarter. Hvorfor ble så ikke disse benyttet:

«For en del ligger løsningen sikkert gjemt i det felles-arktiske lynnet. Skiferen er mye lettere å arbeide i enn flint, -det går mye fortere, krever mindre plan og utholdenhet. For
med hele sin skippertaksmentalitet gjør arktikeren nødig arbeid som ikke er påkrevd...
Kan et redskap greie seg i en snever vending med minst mulig arbeid, er han vel nøydd.
Om det er så som så med varigheten tenker han ofte mindre på ... Dette Øyeblikksbetonte
henger sikkert ikke bare sammen med veidelivets spill av chanser og tilfeldigheter, - det
henger også i høy grad sammen med den uregelmessighet i hele livsførslen som den
lange midnattsolsommeren og den like lange mørketiden fører med seg, - det er et av de
mange produktene av den nervepåkjenning som kontrasten mellom lys og mørke skaper
her nord» (Gjessing 1941: 32-33).
Legg merke til stilen hos Gjessing: løsningen ligger «sikkert» gjemt i det fellesarktiske
lynnet, det øyeblikksbetonte henger «sikkert» ikke bare sammen med veidelivets spill og
sjanser. Hvilken sikkerhet? Neppe annen enn den at objektet for hans kategoriseringer
neppe svarer tilbake, aldri kan argumentere mot hans objektivisering av det «arktiske
lynnet» og dets naturalisering som et produkt av lys og mørke. Den arktiske «Andres»
planløshet, manglende dynamikk og utholdenhet, lar seg i siste instans objektivisere som
et resultat av den arktiske natur. (I Gjessings egen geografiske kontekst er svingningene
mellom lys og mørke tydeligvis innenfor rammen av det «normale», og fører følgelig
ikke til slike mentale påkjenninger. Kan betydningen av «viterens» sosio-kulturelle lokalisering for den kunnskap som produseres bli bedre eksemplifisert?) Gjessings tekst får
en egen autoritet gjennom sin veksling mellom empiriske detaljer og arktisk lynne. Han
blir selv et suverent subjekt som med sikkerhet uttaler seg om skiferspisser og mentalitet,
og deres selvsagte forbindelse til lys og mørke.
Kulturelt og moralsk skiller Gjessings arktiske subjekt seg lite fra det som passivt er
mottakelig for ytre kulturpåvirkninger. Det befinner seg fremdeles på behørig avstand,
noen trinn lengre ned på den kulturelle leider. Likevel må det atter en gang bemerkes at
hensikten med denne diskusjonen ikke er å gjøre Gjessing eller Shetelig til skurker. Deres
tekster og utsagn går langt utover dem som personer, de fyller bare det rom som samtidas
«diskursive formasjon» åpnet for, hvor subjektiv identitet er mer eller mindre irrelevant.
Reglene for hva som kan sies og måten det kan bli sagt på virker for alle som har til hensikt å snakke innenfor dette kunnskapsfeltet (Foucault 1977: 95-96). Gjessing ønsker å
være «progressiv», vil provosere, men hans egne utsagn er muliggjort av de samme
underliggende betingelser som de utsagn han opponerer mot. De må ligge innenfor rammen av det som går å si, det man kan diskutere, det man er tillatt å være uenig om.
Når Gjessing avslutter «Fra Steinalder til jernalder i Finnmark» med å skrive: «Dette
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resultat, at jernet tar til å vise sig hos lappene alt i hundreårene omkring Kr.f, kan også
ha en viss generell betydning for spørsmålet om jernets innfØring som kulturskapende
faktor i Norden. For det burde være en naturlig og selvklar tanke at dette har skjedd i
Sør-Skandinavia adskilig fØr jernet tok til å vise seg hos lappene» (Gjessing 1935: 72),
så bygger han nettopp på samtidas arkiv av historiske og kulturelle a priori. Denne
«naturlige» og «selvklare» tanke har sin basis i det kulturelle reservoir som Gjessings
tekst både er et medium for og et bidrag til. Derfor behøves den ikke argumenters for.
For hva er vel naturlig og selvklart med denne tanke om den ikke kan henvise til et sett,
eller fundament, av kulturelle tatt-for-gitt-heter? Det er dette fundament som utgjør
betingelsene for utsagnets realitet, virkning og aksept. Jernet, med alle sine kulturelle
implikasjoner, kunne umulig være kommet tidligere til samene med sin skippertaksmentalitet, sin planløshet og mørketidsnevrose, enn til oss. Derfor kunne ikke Kjelmøy med
sitt påviselige jernbruk dateres eldre.
Det bildet av Kjelmøy-samfunnet, av den arktiske «Andre», som fremkommer i Gjessings og Sheteligs arkeologiske tekster inngår derfor i et spesifikt og kontrollert system
av representasjoner, omsluttet og understøttet av et helt sett av krefter og verdier som
bragte andre folkeslag innenfor vestlig læring, bevissthet og tilsist statsmakt. Om det er
samer eller arabere, hinduer eller kinesere, spiller i denne sammenheng mindre rolle. I
siste instans dreier det seg om makt, og om måten denne makten intervenerer på i beskyttelsen av det sanne.

Konklusjon
I sin bok «Kunnskapens arkeologi» skriver Foucault et sted at tatt i betraktning av hva
som teoretisk sett kunne ha vært sagt til en gitt tid, så er det faktisk relativt få ting som
blir sagt. I dette essayet har jeg gjennom mange omveier, og sikkert på en alt for lite
strukturert måte, forsøkt å identifisere de begrensende faktorer på hva som kan bli sagt i
en gitt «diskurs» (norsk arkeologi) om et gitt objekt (Kjelmøy-funnenes datering). Hva er
det som tillater visse utsagn å komme til overflaten til fortrengsel for andre? Disse
begrensende faktorer mener jeg å kunne finne i den tradisjon eller «virkningshistorie»
debatten om Kjelmøy-funnene inngikk i, og det nettverk av kulturelle og historiske
implikasjoner denne debatten dermed var infiltrert i.
Gjessing og mange samtidige og seinere arkeologer hadde isolert sett den informasjon
som muliggjorde en eldre datering av Kjelmøy-funnene, ihvertfall som et alternativ
mulig å diskutere. Finske arkeologer hadde også sagt, men ble ikke hørt av sine skandinaviske kolleger. Min påstand har vært at den «diskursive formasjon» og den tradisjon
norske arkeologer talte innenfor gjorde visse utsagn om Kjelmøy-funnenes alder umulig.
Dette fordi implikasjonene av dette ville komme i konflikt med det historiske og kulturelle «arkiv» norsk arkeologi utfoldet seg innenfor. Et arkiv av materialiserte og objektiviserte formodninger som garanterte at det kulturhistoriske forløp fulgte den foreskrevne
orden.
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Summa ry
The (effective) his tory and archaeology of the Kjelmøy fin ds
The general topic of this paper is the relationship between what is said and what remains
unsaid in a scientific discourse: why are some statements allowed to come to the surface
at the expence of others? Empirically, the author discusses the dating of an archaeological complex from the Varanger area, Arctic Norway, known as the Kjelmøy finds. These
finds were excavated early in this century and consist primarily of bone implements and
ceramics. However, the finds also comprise abundant evidence of iron use. In Norwegian
archaeology the Kjelmøy-finds are normally dated to AD 300-500. The question raised
is why these finds were given such a late dating by Norwegian archaeologists despite the
fact that they had abundant information indicating that the finds were older.
The title of this paper plays with som words drawn from the philosophical works of
Gadamer («effective history») and Foucault («archaeology» ). These works are regarded
as particular useful because they explore the role of tradition and discoursive formations
in the interpretation of the past. Using these works as a theoretical starting point, the author tries to identify the constraints on what can be said in a particular discourse (Norwegian archaeology) about a given object (the dating of the Kjelmøy-finds). He argues that
the tradition and discoursive formation of which Norwegian archaeology formed a part
made certain statements regarding the dating of these finds impossible. This because the
cultural implication of an earlier dating would conflict with this cultural and historical
«archive». Given the cultural connotation of iron use, early traces of such in an Arctic/Saami hunting culture close to the Russian border could call into question the assumed superiority of Norwegian culture. This, the author claims, is the main reason
why the Kjelmøy finds could not be dated earlier.
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Inger Storli

De østlige smykkene fra vikingtid og tidlig
middelalder

Litt om smykkenes forskningshistorie.
Før Gutonn Gjessing for alvor tok funn av østlig opprinnelse opp til behandling, hadde
forekomsten av slike gjenstander i Norge vært betraktet som mer eller mindre en tilfeldighet. Gjessing diskuterte funnene i to artikler. I den første, Finsk-ugriske vikingetidssmykker i Norge fra 1928, etablerte han et skille mellom ei nordnorsk gruppe som omfatter de tre nordligste fylkene, og ei østnorsk-trøndersk gruppe. Den nordnorske gruppa
kjennetegnes ved at gjenstandene som regel er funnet i graver som ikke kan være norrøne, men som må være samiske. Derfor mener Gjessing at det også var samene som innførte gjenstandene til Nord-Norge (Gjessing 1928:32-33). Til tross for alle de historiske
vitnesbyrdene om de håløygske ekspedisjonene til Bjarmeland, ser det ifølge Gjessing ut
til at nordmennene spilte en uhyre beskjeden rolle i handelen med de finske og baltiske
områdene.
Den østnorsk-trønderske gruppa stammer i de fleste tilfellene fra ordinære norrøne
gravhauger. Derfor mener Gjessing at disse funnene ble innført av østlendingene selv,
som i likhet med samene hentet de fremmede impulsene fra øst. For Gjessing er det da et
spørsmål om gjenstandene ble innført ved fredelige handelsforbindelser eller gjennom
vikingtog, men han holder det for mest sannsynlig at det var handelsforbindelser som
brakte sakene til Øst-Norge (ibid.:39-40).
I artikkelen Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen fra 1939 tok Gjessing
på nytt opp de østlige funnene, og som tittelen antyder, konsentrerte han seg denne gangen om de nordnorske funnene. I forhold til den første artikkelen finner vi her en påfallende tendens til å dempe gjenstandenes forbindelser til den samiske befolkninga, noe
som hadde vært hovedprosjektet i artikkelen fra 1928. I stedet søker han å etablere en
forbindelse til de nordnorske høvdingsetene. Bakgrunnen synes å være at Edv. Bull i et
arbeid fra 1931 hadde pekt på at saker av både angelsaksisk og irsk opphav sjelden opptrer i nordnorske graver, og at dette måtte bety at Nord-Norge på 900- og 1000-tallet var
preget av økonomisk nedgang og isolasjon. Men, sier Gjessing, årsakene til denne tilsynelatende passiviteten på de vesteuropeiske frontene ligger ikke i noen økonomisk depresjon:
«Hele det arkeologiske materialet viser tvert om en økonomisk reising som skapte den
særmerkte nordnorske typen av forretningsmenn, væreiere, fangstredere og eksportører,
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som en Ottar, Torolv Kveldulvsson, Hårek av TjØtta, Tore Hund fra Bjarkøy og mange
med dem. (... ) I virkeligheten er saken den at her nord var ekspansjonsretningen gitt
allerede lenge før vikingtiden. Da de første Vestlandsskutene tok til å herje Englands og
Irlands kyster, var det nordnorske initiativet i full gang med å konsolidere den økonomiske erobringen av Finnmark, slik at et nytt framstØt kunne foretas, - mot Bjarmeland.
(... ) Det er hele denne handelsvirksomheten som speiler seg av i den store mengde av
austlige importsaker i vikingtid og tidlig middelalder.»(Gjessing 1939:39-40, 44.)

Grunnlaget for denne ekspansjonen var ifølge Gjessing lagt lenge før 800-tallet. Fjordnavnene i Finnmark mener han f. eks. er et klart uttrykk for at håløygene allerede i folkevandringstid organiserte og finansierte reine fangst- og handelsekspedisjoner nordover.
Helt fra steinalderen hadde nordnorsk fangstkultur vært sterkt østlig orientert. Men Gjessing hevder at forbindelsen østover så å si ble brutt i løpet av de første århundrene e. Kr.
ved at området ble underlagt innvandrede vestlendingers kontroll som etablerte forbindelser sørover langs kysten (ibid.:42-43).
Gjessing hevder at gjenstander av permisk opprinnelse, som det bare er funnet noen
få av i Nord-Norge, som regel er funnet i samiske graver. Derfor er de trolig også innført
av samer. Men flesteparten av de østlige funnene ser ut til å være av karelsk, vestfinsk,
ingermanlandsk, eller vestrussisk herkomst. Disse må ifølge Gjessing i første omgang ha
nådd Kvitesjøområdet via den store vannveien Ladoga - Onegasjøen - Segoserc - Wygsjøen, dvs. der jernbanen Leningrad- Kola går i dag, og deretter Nord-Norge via Bjarmelandsfarerne. (Ibid. :45.)
Innførselen av østlige funn til Nord-Norge er altså ifølge Gjessing hovedsakelig et
resultat av håløygenes handelsvirksomhet i Kvitesjøområdet. Dette synspunktet underbygger han ved å sammenstille utbredelsen av disse funnene med funn av vekter og vektlodd, som han også setter i forbindelse med handel. Slik framtrer ifølge Gjessing fire klare handelssentra; Sandnes-Torg ar-Tjøtta, Salten, Lofoten-Vesterålen og Hillesøy
(ibid.:39).
Oppfatninga om at østlige gjenstander avspeiler handelsvirksomhet mellom øst og
vest har seinere satt sitt preg på den arkeologiske litteraturen. Gjenstandene omtales f.
eks. vanligvis som importfunn. Ulikt Gjessing mener imidlertid mange at dette var en
handel der samene spilte rollen som mellommenn (Storm Munch 1961:32-33, Stamsø
Munch 1967, Simonsen 1982:580, Stenvik 1980:136). Siden Gjessing er det imidlertid
bare publisert ett arbeid som tar opp den nordnorske funngruppa til brei behandling,
nemlig Per Kyrre Reymerts avhandling fra 1980. Ved å sammenligne gravskikk og gravgods fra ulike deler av Nord-Norge, kunne Reymert slutte seg til Gjessings oppfatning
fra 1928 om at de østlige gjenstandene fra perioden 800-1200 e.Kr. generelt kan knyttes
til samer. Inger Zachrissons undersøkelser av materiale som er funnet i Sverige gir entydig støtte til denne oppfatninga (bl.a. Zachrisson 1984, 1985, 1988). Begge forfatterne
bygger sine analyser på den sosialantropologiske oppfatninga om at etnisitet i første rekke er uttrykk for behovet for å skape sosiale kategorier - dvs. å skape et effektivt skille
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Fig. l. Smykker av Østlig opprinnelse.
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mellom «vi»og «de»(jfr. Barth 1969). Etnisitet uttrykkes ofte gjennom lett gjenkjennelige symboler, eller idiomer. De østlige smykkene oppfattes således som symboler for
samiskhet, eller som samiske idiomer. Reymert bygger analysen på materiale fra Finnmark og Nord-Troms, samt et begrensa område omkring Bodø. Konklusjonen hans er at
de to førstnevnte var reine samiske områder i denne perioden; Nordland og Sør-Troms
var reine norske områder, mens området rundt munningen av Malangen var et blandingsområde for norsk og samisk bosetning (ibid.: 133).

Problemstillinger.
I denne artikkelen skal jeg på nytt drøfte den nordnorske gruppa av østlige smykker fra
vikingtid og tidlig middelalder. Jeg kommer i liten grad til å diskutere funnenes herkomst, men skal i stedet konsentrere meg om funnens utbredelse og kontekst. For det første vil jeg ved å ta for meg materiale fra Salten i sør til Varanger i nord, søke å tegne et
mere sammensatt etnisk bilde enn det f. eks. Reymert argumenterer for. For det andre
håper jeg å nyansere Gjessings og andre forfatteres oppfatning om at gjenstandene nådde
norskekysten gjennom handelsvirksomhet. Endelig vil jeg legge funn av østlige smykker
i norrøne graver til grunn for en diskusjon om forholdet mellom samer og nordmenn i
denne perioden, og om samenes status i vikingtidssamfunnet.

Østlige smykker som indikasjon på samisk bosetting.
De østlige smykkene er funnet langs det meste av den nordnorske kyststrekninga og
omfatter for en stor delløsfunn og gravfunn. I tillegg inneholder flere av de såkalte skattefunnene, eller sølvsmykkedepotfunnene, smykker av østlig opprinnelse. Denne funngruppa krever imidlertid ei mere inngående drøfting enn hva som er mulig innafor rammene av denne artikkelen, og kommer derfor hovedsakelig til å bli holdt utenfor diskusjonen.
En oversikt viser at løsfunnene og gravfunnene geografisk er forholdsvis jevnt fordelt
(fig. l). Vi kan så gå ett steg videre ved å skille mellom norske og samiske graver. Det
viser seg at de aller fleste gravfunnene med østlige gjenstander lar seg tilbakeføre til en
av disse gravtypene (fig. 2). Når det gjelder funnene fra Varanger, har vi sannsynligvis
små problemer med å akseptere forbindelsen til d~n samiske befolkninga. På dette tidspunktet er det allmennt akseptert at den sammenhengende norske bosettinga stoppet opp
i Tromsø-området. De fleste gjenstandene i dette området er dessuten, som det også
framgår av figur 2, funnet i samiske graver (jfr. Kleppe 1974 og 1977). Men hva med
funnene fra områdene lenger sør, som for det meste stammer fra norrøne graver? Før vi
går videre med dette spørsmålet, skal vi se nærmere på materiale fra et forholdsvis
avgrenset område i Nordland fylke, nemlig Sør-Salten.
Funnene herfra omfatter både løsfunn, boplassfunn og gravfunn. Bare ett av funnene,
ei spenne med hestemotiv, trolig av finsk herkomst (Ts. 1477), er funnet i en gravhaug

92

x Samisk gravform
• Norrøn gravform
.6. Uviss
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1: Syd-Arnøy, 2: Hagbartsholmen, 3: Ramberg, 4: Balsnes, 5: Ytre Elgsnes,
6: Helløy, 7: Vinje Store, 8: Austein, 9: Brensholmen, 1o: Sørfinnes,
11: Kvalshausen, 12: Loppasanden, 13: Ekkerøy, 14: Hesjevold (Balsne.s)

Fig. 2. Graver med funn av smykker av østlig opprinnelse.
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av norrøn type. Fra Vestvatn og Eiterjord, to
gårdsanlegg fra 1000-, 1100- og 1200-tallet,
stammer flere spenner og hengesmykker av
både gotlandsk, finsk og baltisk herkomst
(Stamsø Munch 1967: 107-108). Disse
gårdsanleggene regnes idag som samiske
(Odner 1983, Storli 1986 og 1991, samt
pers. med. fra Gerd Stamsø Munch). Alle de
øvrige funnene er løsfunn av ulike typer
åpne ringspenner, eller såkalte hesteskoforma spenner, bl.a. av finsk og karelsk type
(se bl.a. Simonsen 1958 (Ts. 2594) og
Storm Munch 1961 (Ts. 6333)) (fig. 3).
Med ett unntak stammer altså disse funnene verken fra norrøne graver, eller fra
5cm
områder der det finnes spor etter norrøn
Fig. 3. Eksempel på åpen, såkalt «heste- bosettning. Derimot er det en nær forbinskofonna»ringspenne. (Ts. 3888, Dirge- delse mellom funnstedene for østlige smyk}aure, Nesseby kommune, Finnmark.) 2:3.
ker og samiske graver og boplasser fra
vikingtid og middelalder (jfr. Storli 1986)
(fig. 4). Her vil jeg legge til at det i området som ser ut til å kunne oppfattes som et reint
samisk miljø i denne perioden, dvs. området omkring Vestvatn, også er funnet et sølvsmykke-depot. Funnet ble gjort på gården Skar like ved Vestvatn, og består av 12 smykker av overveiende østlig karakter - bl.a. gotlandsk, finsk og karelsk (Stamsø Munch
1970). Inger Zachrisson, som har behandlet samtlige funn som tilhører denne funngruppa
fra det nordre Fenno-Skandia, hevder at funnene generelt kan knyttes til samene
(Zachrisson 1984: 103). Samlet styrker derfor etter min mening funnene fra Sør-Salten
oppfatninga om at funn av østlige smykker kan knyttes til samer. I så måte representerer
området neppe noe unntak i nordnorsk sammenheng.

Samenes tradisjonelle kulturfellesskap med befolkninga i øst.
Østlige innslag i det nordnorske arkeologiske materialet er ikke et nytt fenomen i vikingtid. Som også Gjessing var inne på, kan en følge den nordnorske befolkningas sterkt østlige orientering helt tilbake til steinalderen. Denne kommer særlig til uttrykk gjennom
den karakteristiske asbestkeramikken, som var i bruk over hele det nordre Fenno-Skandia i de to siste millenniene f.Kr. (jfr. Jørgensen og Olsen 1988), men også i metallflyten
østfra i den samme perioden (Bakka 1976, Huurre 1984, 1986). Det er påfallende at
asbestkeramikkens utbredelse i grove trekk tilsvarer utbredelsen av samisk bosetning i
tidlig historisk tid (fig. 5 og 6). Jørgensen og Olsen har da også foreslått at nettopp
asbestkeramikken - nærmere bestemt tekstilkeramikken - spilte en vesentlig rolle i kon94
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Fig. 4. Sør-Salten i vikingtid/tidlig middelalder.

solideringa av en felles <<jeger-identitet»- samisk? - i løpet av siste halvdel av det andre
årtusen f. Kr. (Jørgensen og Olsen 1988:76). I den forbindelsen er det også påfallende at
mange av de østlige gjenstandene, slik som f.eks. hengesmykket som er avbildet på fig.
7, har sitt opphav nettopp i de sørøstligste, og fra en «nordnorsk» synsvinkel også de
fjerneste delene av såvel asbestkeramisk som samisk bosettingsområde.
Istedet for entydig å sette østlige smykker i forbindelse med handel, er det derfor fristende å ganske enkelt se smykkene som uttrykk for tradisjonelle former for kontakt og
kulturfellesskap mellom befolkninga i hele dette vidstrakte området.
Etnisk tilhørighet uttrykkes som tidligere nevnt ofte gjennom forskjellige former for
symboler- eller idiomer. De mest iøynefallende og enkleste midlene til å skille mellom
egen og andre grupper, er forskjeller i klesdrakt og utsmykning. Det norske gravmaterialet viser at den nordnorske befolkninga brukte andre drakt- og omamentale smykker enn
samene (jfr. Sjøvold 1974). I den forstand kan de østlige smykkene i Nord-Norge også
oppfattes som samiske idiomer.
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Norske graver med østlige
smykker.
Hvordan skal vi så oppfatte de østlige smykkene som er funnet i norrøne graver? Materialet omfatter
tilsammen 14 graver, tildels rikt
utstyrte, og som altså oppfattes
som norske (dvs. haug/røys eller
flatmarksgrav)(jfr. figur 2). Jeg vil
starte med å gi en oversikt over
funnene der jeg drøfter om gravene er kvinne- eller manns graver.
På Ekkerøy utenfor Vadsø er
det funnet ei rund røys som inneholdt et manns- og et kvinneskjelett. Alle gjenstandene var imidlertid typiske kvinnesmykker, noe Fig. 5. Asbestkeramikkens utbredelse. Etter Jørgensom i si tid dannet grunnlag for å sen og Olsen 1988:4.
tolke grava som ei av de rikest
utstyrte kvinnegravene som inntil da var funnet i Norge (Sjøvold 1974:180). Funnet
omfatter et par skålforma spenner og 3 øvrige spenner av ulike slag, samt 2 bronsekjeder
(C 23113 a-f). Bronsekjedene og ei ringspenne av sølv har definitivt østlig karakter og er
av finsk-ugrisk og baltisk opprinnelse. Dette er altså ei «hlanda»grav, dvs. med trekk
som peker både mot den norske og den samiske befolkninga. Til tross for at noen av
smykkene kan ha vært en del av mannens utstyr, vil jeg legge vekt på at de fleste typene
oppfattes som kvinnesmykker. Jeg antar derfor at smykkene hovedsakelig har tilhørt
kvinna.
Fra Loppasanden, Loppa k., stammer et gravfunn fra 900-tallet der det ble funnet et
34 cm langt bronsekjede (Ts. 3065e) som syntes å ha vært festet til en kniv. Dette er en
kombinasjon som bl.a. er vanlig på Gotland (Carlsson 1988). Forøvrig skal kniver, eller
dolker, være vanlige i nordnorske kvinnegraver (Holand 1989:74). Ellers i grava ble det
funnet et par skålforma spenner, ei rund bronsespenne, perlekjede, bronsearmbånd, pilespiss av jern, saks og ei kvalbeinsplate (Sjøvold 1974:177). Pilespisser skal ifølge Holand
(1989) ikke forekomme i kvinnegraver, mens kvalbeinsplater praktisk talt uten unntak er
funnet i kvinnegraver (Sjøvold 1974:253). Vurdert under ett peker således funnkombinasjonen klart mot at grava har tilhørt ei kvinne.
Fra Austein i tidligere Lenvik k. (nå Tromsø), foreligger et gravfunn med hele 3 østlige smykker (Ts. 3970a-c) (fig. 8). Det ene er ei likearma bronsespenne av finsk type,
det andre en finsk/baltisk armring av bronse, og det tredje et 68 cm langt bronsekjede. I
tillegg ble det funnet noen få glassperler, et vevsverd av kvalbein, en liten kniv og en
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jemnøkkel (Sjøvold ibid.: 155).
Også dette er i overensstemmelse
med kriteriene for kvinnegraver.
I samme område, Brensholmen, også tidligere Lenvik k. ble
det i ei grav funnet 3 hengesmykker av bronse og 3 små bronsebjeller, alle av vestfinsk type (Sjøvold 1974: 159). Det ble også funnet et spinnehjul av kleber, en
liten brynestein, et håndtak av
bein, ei sauesaks, sigd og 3 flate
jernringer (ildstål?). (Ts. 9911009.).
Det neste gravfunnet er fra
Helløy i Bjarkøy k. og består av et
lite hengesmykke som er formet

Fig. 6. Den samiske bosettingas utbredelse i tidlig
historisk tid. (Etter Odner 1989:150.)

som en svømmefot (Ts. 1043). Ei
rekke slike er funnet i de samiske
metalldepotene (jfr. Serning 1956,
Zachrisson 1984). Smykket er av bronse og formen finsk/ugrisk. Det ble funnet sammen
med et par skålforma spenner, 13 perler og et par knivblader (Ts. 1041-4). Grava er
datert til 700-tallet (Sjøvold 1974: 145).
Fra Ytre Elgsnes, Trondenes k., stammer ei rund, hjulforma bronsespenne av østfinsk
type som er datert til 600-tallet (Ts. 3071c). Spenna ble funnet sammen med 2 koniske
spenner av «nordnorsk» type (Sjøvold 1974: 138). Det ble dessuten funnet 250 perler, 2
bronsenåler, ei sauesaks, sigd, nøkkel, beinkam og beslaget til et skrin, videre en kniv,
pinsetter og spinnehjul. Alle de tre sist nevnte gravene oppfattes som kvinnegraver.
Den siste sikre kvinnegrava er fra Hagbartsholmen i Steigen k. Her ble det i ei svært
rik kvinnegrav fra sein vikingtid funnet ei ringspenne av baltisk type. Spenna lå like
under haka på skjelettet (Sjøvold 1974:65), slik tilfellet bl.a. er i gotlandske graver
(Carlsson 1988:85). Sammen med den lå det som kan oppfattes som «knappen»til nettopp ei stor gotlandsk ryggknappspenne. Smykkene ble funnet sammen med hele 1216
perler, et par skålforma spenner og 2 bronseringer (Ts. 5281 a-gg). Videre ble det funnet
en kam, et par ildflint og noen jemfragmenter, en sigd, 2 kniver, en jernkjede og ei skålvekt (Sjøvold op. cit.).
Det neste er enda et gravfunn fra Balsnes i Ballangen k. Herfra stammer ei ringspenne
av bronse fra 1000-tallet som bl. a. ble funnet sammen med en flatoval jernring som Sjøvold tolker som ildstål, ei lita øks og en pinsett (Ts. 6340) (Sjøvold 1974:83). I de gotlandske gravene er ildstål assosiert med mannsgraver, men som vi har sett, var slike en
del av utstyret i flere av de ovenfor nevnte kvinnegravene. I det gotlandske materialet
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Fig. 7. Hengesmykker av bronse, trolig av karelsk opphav. Smykket til venstre er funnet i Kvenangen (Ts. 2872), mens det til høyre er funnet i Nesseby (Ts. 1657).

assosieres økser med menn (Carlsson 1988:81), men øksa beskrives som lita og kan derfor ha vært en del av kvinnas husholdsutstyr. Jeg holder det derfor som mest sannsynlig
at også denne grava er ei kvinnegrav.
Den siste grava vi skal se på er imidlertid sannsynligvis ei mannsgrav. Grava stammer
fra Kvalshausen i Karlsøy k., der det i ei røys ble funnet fragmenter av et sverd og ei
ringforma spenne av bronse, finsk type (Ts. 499-500). Grava er trolig fra 1000-tallet
(Sjøvold 1974:171). De 5 resterende gravene med funn av østlige smykker (fig. 3: l, 3,
7, 10, 14) lar seg vanskelig kjønnsbestemme.
Blant de 14 gravene ser det altså ut til å være 7 sikre og l sannsynlig kvinnegrav, 5
graver som ikke gir noen indikasjoner på kjønn, og bare ei grav som kan oppfattes som ei
sikker mannsgrav. Hvordan skal dette tolkes? I en annen sammenheng har jeg argumentert for at disse kvinnene var samekvinner som hadde inngått ekteskap med nordmenn
(Storli 1991). For å vinne støtte for denne oppfatninga, skal vi i avsnittet nedenfor vende
oss mot det svenske innlandet, nærmere bestemt Arjeplogområdet, der det er funnet ei
rekke gjenstander av skandinavisk opprinnelse.

Utvekslet samer og nordmenn ektefeller?
Fra Arjeplogområdet, omtrent på samme breddegrad som Rana, stammer altså ei lita
gruppe vikingtidsfunn av skandinavisk type. Bare ett av funnene er et sikkert gravfunn.
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Fig. 8. Østlige smykker funnet i flatmarksgrav på Auste in i Trmnsø kommune (Ts. 3970 a-c).

Den inneholdt skjelett og ei skålforma spenne, og er tolket som ei samegrav av samme
type som gravene på Vivallen i Harjedalen (Seming 1960:18, jfr. Zachrisson 1985,
1988). Et samlet funn som er kommet for dagen i det samme området består av 2 ovale
spenner, 3 ringspenner samt en kniv, og et enkeltfunn av ei oval spenne. Konteksten for
begge disse funnene er uklar, men Seming holder det for sannsynlig at det også her dreier seg om gravfunn, og at kombinasjonene tyder på at de er kvinnegraver (Seming
1960:75 og 77).
Vi finner m.a.o. kvinnegraver med skandinaviske smykkeformer i samiske områder
og kvinnegraver med samiske smykkeformer i norske områder. Dersom vi skal oppfatte
smykkebesetninga som en del av drakten, og denne igjen som et uttrykk for etnisk tilhø99

righet, følger at det må være samiske kvinner som er gravlagt i graver med østlige smykker i Nord-Norge, mens det er skandinaviske kvinner som er gravlagt i Arjeplogområdet.
Det er naturligvis ikke gitt at de skandinaviske smykkene i Atjeplog kom med kvinner
fra norskekysten. Likevel holder jeg dette for mest sannsynlig. Det er nemlig funnet ei
rekke andre gjenstander i Arjeplogområdet som ifølge flere forskere må stamme fra
Nord-Norge (jfr. Lundholm 1973, Serning 1960).
Jeg tolker m.a.o. materialet som uttrykk for at det kan ha funnet sted utveksling av
ektefeller mellom samer og nordmenn. Mye tyder på at medlemmer av de to folkegruppene pleide nære økonomiske forbindelser med hverandre (jfr. Odner 1983). Sementering av allianser og samarbeid gjennom inngifte var et sentralt element i den norrøne
kystkulturen. Det kan derfor ha vært naturlig å etablere slike forbindelser også med
samiske samarbeidspartnere. Dette forklarer i så fall hvorfor de fleste gravene med ei
blanding av østlige og vestlige elementer er kvinnegraver.
Hos Snorre finner vi et berømt eksempel på giftemål mellom ei samejente og en nordmann, nemlig Snefrids ekteskap med selveste Harald Hårfagre. Enkelte stiller spørsmålstegn ved det «historiske» innholdet i denne fortellinga; f.eks. oppfatter Knut Odner historia
mer som et forsøk på å sementere samenes forpliktelser overfor den norske eliten, i dette
tilfellet kongen, på det mytologiske planet (Odner 1983:27-28). Men graveksemplene
ovenfor kan altså etter min mening tyde på at slike ekteskap fant sted, i alle fall i nord.
Jeg vil i den forbindelsen benytte anledninga til å kommentere en gravundersøkelse
på Sandhomøya i Gildeskål kommune (Stenvik 1980). Grava var en typisk norrøn båtbegravelse i langhaug som også lå i et utprega velstående norrønt miljø (jfr. Storli 1985:fig.
15). Skjelettet ble imidlertid analysert og tolket som en «ekstrem kortskalle - «åpenbart
same«»(Stenvik 1980: 129). Stenvik tolker derfor dette som en samisk handelshøvding en «Ottar»- som aldri nådde fram til kong Alfreds hoff (ibid.: 137).
Stenvik trekker etter min mening altfor omfattende konklusjoner ut fra dette ene funnet. I alle tilfelle må det dreie seg om en kulturelt assimilert mannsperson. Men dersom
det er riktig at den gravlagte biologisk sett er av samisk avstamning, kan man tenke seg
den muligheten av han var etterkommer etter en slik samisk-norsk allianse som jeg har
foreslått ovenfor.

Fantes det en samisk «elite»i vikingtid og tidlig middelalder?
I litteraturen har samene som regel vært framstilt som et underlegent og grovt utbytta
folk, først av de nordnorske høvdingene, som krevde inn sin «finneskatt«, seinere av
nasjonalstatene. Først på 1980-tallet lanserte K. Odner en alternativ modell der samene
var knyttet til de nordnorske høvdingene som jaktspesialister i et forhold som framfor alt
var preget av samarbeid og likeverd (Odner 1983). I forlengelsen av det som er skrevet
ovenfor er det derfor naturlig å ta opp spørsmålet om hva slags bakgrunn de samekvinnene hadde, som jeg mener inngikk ekteskap med nordmennene, og hvem deres ektefeller var.
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Svaret på det siste spørsmålet er tilsynelatende enkelt. Som jeg var inne på ovenfor, er
nemlig mange av kvinnegravene svært rikt utstyrt. Det er derfor naturlig å knytte dem til
medlemmer av den nordnorske sosiale eliten. Dette argumentet styrkes ved at flere av
funnstedene har klar tilknytning til sentralsteder i de nordnorske høvdingdømmene (jfr.
Johansen og Søbstad 1978, Storli 1985:25 og 37).
Det er større usikkerhet når det gjelder spørsmålet om hva slags bakgrunn kvinnene
hadde. Jeg tror imidlertid at de hadde tilknytning til hva vi kan oppfatte som en samisk
elite i vikingtid og tidlig middelalder. I den forbindelsen vil jeg vende tilbake til det
svenske innlandet, nærmere bestemt de samiske metalldepotene, som bl. a. har sterke
innslag av norske mynter (jfr. Serning 1956, Zachrisson 1984). Nyere undersøkelser
knytter metalldepotene til boplasser der den dominerende fornminnetypen er grupper av
store ildsteder som ligger på rekke etter hverandre (Hedman 1989, jfr. også Bergman
1988, 1990). Slike boplasser, som er datert til vikingtid og tidlig middelalder, har ei romlig organisering som gjør det naturlig å knytte dem til de såkalte «stallo«-boplassene som
finnes i høyfjellsområdene langs Kjølen, og som skriver seg fra samme tidsrom. I et
nylig avsluttet arbeid har jeg argumentert for at dette boplasskomplekset tilsammen tyder
på at samisk reindrift var etablert allerede i vikingtid (Storli 1991). Jeg har også argumentert for at reindriftssamene ved overgangen til pastoralistisk reindrift lyktes i å fortrenge de samene som opprettholdt den tradisjonelle fangtstilværelsen fra områder som
hadde vært felleseie eller allmenning. I den forstand de kan oppfattes som en slags «elite»blant datidas samer som også kan ha hatt større kontakt med omkringliggende folkegrupper. Det er vanskelig å knytte noen direkte forbindelse mellom reineierne og de
nordnorske høvdingene, men jeg mener at det arkeologiske materialet indikerer en nær
kontakt mellom deler av den nordnorske befolkninga og de jeg oppfatter som reindriftssamer, og at de to gruppene var integrert i et økonomisk fellesskap som også kan ha
omfattet utveksling av ektefeller.

Avslutning.
Det ser ut til at de østlige smykkene fra vikingtid generelt kan knyttes til samer. Utbredelsen av slike smykker viser dermed et mere sammensatt etnisk bilde langs kysten av
Nord-Norge enn det f. eks. Reymert har tegnet. I den forstand ser funnene ut til å støtte
hypotesen om at den norske bosettingas utbredelse i jernalderen ikke bare dannet grense
mot samisk bosetting i nord, men også i øst (Schanche 1989).
Jeg har ikke entydig villet knytte forekomsten av østlige smykker på nordnorsk område til generell handelsvirksomhet. Istedet er jeg tilbøyelig til å se smykkene som uttrykk
for ei kulturell orientering østover som har røtter helt tilbake til steinalderen.
Mange av de østlige smykkene stammer fra graver av nørrøn type som ligger i nørrønt
miljø. Det er påfallende at flertallet av gravene som kan kjønnsbestemmes er kvinnegraver. Når det gjelder spørsmålet om forholdet mellom samer og nordmenn i denne perioden, har jeg argumentert for at de to gruppene var integrert i et økonomisk fellesskap
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som kan ha omfattet utveksling av ektefeller. Materialet kan kanskje synes for spinkelt til
å trekke så vidtrekkende konklusjoner. Likevel mener jeg å finne indikasjoner i gravmaterialet fra såvel Nord-Norge som Arjeplogområdet på at dette kan ha vært tilfelle. Framstillinga strider altså mot oppfatninga om at samene alltid har vært et underlegent folkeferd. Dette er trolig et bilde som ble skapt av kristenmisjonens fordømming av utenforstående «hedninger«.
Jeg har ikke berørt spørsmål vedrørende den østnorske gruppa av østlige vikingtidsfunn. Men jeg finner det verdt å minne om Inger Zachrissons konklusjoner i forbindelse
med undersøkelser og nye analyser av arkeologisk materiale fra Vivallen i Harjedalen.
Zachrisson mener at materialet, som omfatter både boplasser og graver, og som er datert
til vikingtid, entydig må oppfattes som samisk (Zachrisson 1985, 1988). Kanskje er det
på tide å ta opp også den østnorske funngruppa til ny vurdering?

Summa ry
The «eastern» ornaments from the Viking Period and Early Middle Ages
Gutorm Gjessing was the first archaeologist who made a survey of these omaments,
which have been found in a relatively large number in North Norway. He proposed in an
article in 1928 that they were imported from Finnish and Baltic areas by the Sami. However, only a few years later he argued instead that there is a strong connection between the
«eastem» objects and the Norse chieftains' farms, and that the omaments therefore must
have been Viking trade goods brought in from the White Sea area (Gjessing 1939). Gjessing' s view was later substituted by the view that the objects reflect a trade between the
Norwegians and the population of the Finnish/Baltic area in which the Sami operated as
intermediaries (Storm Munch 1961, Stamsø Munch 1967, Simonsen 1982, Stenvik 1980).
Basing his argument on the opinion that omaments of «eastem» origins must be conceived as Sami idioms, Reymert later argued that the northemmost part of North Norway, i.e.
Finnmark and the northem part of Troms, were inhabited by Sami during the Viking period; Nordland and the southem part of Troms were inhabited by Norwegians; and the area
around the Malangen Fiord was an ethnically mixed area (Reymert 1980).
However, the general distribution of the omaments in question indicates a far more
composed picture than the one proposed by Reymert. Rather, it supports the view that
the Norse settlement during the Iron Age and Viking Period not only constituted a frontier against Sami settlement to the north, but also to the east (cf. Schanche 1989). Also,
the article suggests that the omaments express cultural connections between the peoples
of the Fenno-Scandinavian area which can be followed back into the Stone Age.
Further, it is suggested that the Sami and the Norwegians were integrated in an economic system which may also have involved the exchange of wives. The article thus questions the widespread opinion that the Sami throughout history have been conceived as
inferior to the Scandinavians.
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Terje Brattli og Asgeir Svestad

Forskingshistoria og den arkeologiske
praksisen
l

Vi vil først gjøre merksam på at denne artikkelen ikkje gjev seg ut for å vere ei nyansert
framstilling. Føremålet er ikkje å vise det djerve og heroiske i forskingstradisjonen, men
å få fram ei anna side ved det å skrive forskingshistorie. Vi skal likevel fokusere på nokon av dei mest kjente arkeologane opp gjennom tida. Om enkelte får det føre seg at vi
les forskingshistoria som fanden les bibelen, så seier vi ikkje noko på det.
Den viktigaste rolla til forskingshistoria er å verke legitimerande for forskinga til ei
kver tid. Den nøytrale rolla som ho blir antadd å ha, som ei passiv historieskriving, er ei
førestilling som tilslører forhold om korleis forskingshistoria gjev næring til forskinga.
Stoda er at forskingshistoria inngår som eit ledd i ei vitskapelig «nyttemaksimering», kor
poenget først og framst er å drage fordel av faget si tidligare utvikling; ein held på
Thomsen, Worsaae og Montelius først og framst for at dei er nyttige; dei framtrer som
geniale i den grad vi lar dei gjøre det. Forskingshistoria er med andre ord ikkje den klare
og uproblematiske oppramsinga som ho gjev seg ut for å vere. Denne historieskrivinga
blir ein svært viktig reiskap for å vedlikehalde og legitimere den arkeologiske praksisen,
eller den arkeologiske verksemda om ein vil. At dei ulike forskingshistoriene avvik frå
kverandre med omsyn til kem og ka ein vel å sjå som genial og banebrytande, er ikkje
noko poeng her. Det viktige er at det geniale og banebrytande faktisk førekjem.
Når vi no har kasta fram desse påstandane, skal vi prøve å gjøre det sannsynlig korleis
dette kan ha seg. Vi tar derfor i bruk den gamle arkeologiske arbeidsmåten med å gå direkte til kjeldene. Då artikkelen er meint å vere kort, har vi berre fådd plass til små dosar
av det som vi meiner representerer ei relativt eintydig mengde.

No kre eksempel frå forskingshistoria
I bind l av Danmarks Historie (1962) skriv den danske arkeologen, Johannes Brøndsted,
at viss ein ser tilbake til begynninga av 1800-tallet, er det eit forhold å legge merke til:
«Hvad der da slår os med undring . . . er den enorme forske! på datidens og nutidens
kundskap om oldtiden. Lad os engang se på indsigten i datering og tidsbestemmelse.
Dengang: nul. Nu: værsågod, kulturens hele udvikling belyst og sat op i søyler, rammer,
skemaer ... ». (Brøndsted 1962:14-15).
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Korleis meiner så Brøndsted at arkeologien har oppnådd ei slik stilling? Først og framst
har det skjedd gjennom sjeldent begåva forskarar som har klekka ut løysingar på problem
som ein har hadd til ei kver tid. Den første i denne rekka var C. J. Thomsen. Berre kort tid
etter at han fekk stillinga som «Oldsagscommissionens Sekretær» klarte han, utan hjelp frå
nokon, å arbeide seg fram til ei utstilling ordna etter prinsippet som seinare blei kalla treperiodesystemet. No såg ein for første gong resultatet av den nye arkeologiske vitskapen
som arbeidde med eigne middel, og ikkje berre med lånt boklig lærdom, seier Brøndsted.
Ole Klindt-Jensen skriv i boka A History of Scandinavian Archaeology (1975) at
Thomsen først og framst var meisteren i særklasse når det gjalt vitskapelig observasjon. I
verkeligheita grunnleggaren av den moderne arkeologien. Det viktige og vitskapelige var
at Thomsen ikkje lenger opererte med «tordenkilar», men med gjenstandar som hadde
vore i bruk, hevdar Tanderup og Ebbesen i boka Forhistoriens historie (1979). Vidare påpeiker dei at han som den første, viser dette gjennom ei kronologisk oppbygd utstilling.
Brøndsted held fram med at slik arkeologien i si tid hadde venta på Thomsen, venta
ein 6g på Worsaae. Han var den som kunne føre den enno unge arkeologiske vitskapen si
utvikling på den einaste vegen det var mulig å gå. Worsaae tok likeeins som Thomsen utgangspunkt i treperiodesystemet. Såleis bygde han vidare på prinsippet som gjeld for all
forsking på førhistoria, det Brøndsted kallar «iakttakinga av funna». Under Worsaae si
leiing voks studiet av den nordiske arkeologien sakte og sikkert fram. Det er med Worsaae at det store skjer i faget skriv Tanderup og Ebbesen. Han klarte å skape ei sammenhengande framstilling av den førhistoriske utviklinga i eit land. Og som den første var ho
grunna åleine på materielle levningar, og heilt lausreve fra dei skriftlige kjeldene, segnene og mytane. Som eit viktig moment framtrer Worsaae sine uavhengige observasjonar,
og som Klindt-Jensen påpeiker, så hadde han eit godt auge for viktige detaljar. Ingen av
dei samtidige forskarane hadde noko å stille opp mot dette.
Dei mest genierklærte arkeologane er likevel Oscar Montelius og Sophus Muller.
Denne genitilskrivinga kjem kanskje klarast til uttrykk i minneskriftene etter dei.
Salomon Reinach skriv her at ein aldri trong å tvile på om Montelius sine resultat
kvilte på tilfeldige eller utilstrekkelig verifiserte fakta. For Montelius var « ... en mastare
genom sina ideers livgivande makt, en mastare genom sina forskningars exemplariska
noggrannhet, en mastare genom framstallningens enkelhet och klarhet. Det ar ej blott i de
skandinaviska landerna han bildat skola; alltsedan 1874 hava alla upplysta fornforskare
varit hans larjungar.» (Reinach 1922:25).
Haakon Shetelig, på si side, påpeiker at Montelius grunnla eit heilt nytt syn på vitskapen vår som han sjøl gjennomførte (Shetelig 1922).
Tilsvarande gjeld for Sophus Muller. A.W. Brøgger beskriv han « ... som er stor havearkitekt som ikke tålte tilfeldige improvisasjoner, han ønsket de rette klare linjer, orden, klippede plener og arkitektoniske hegn» (Brøgger 1935:34).
Nordisk arkeologi sto no ved slutten av ein epoke. Ein hadde gjennom svensk og
dansk arkeologi hevda den naturlige synsmåten, og dei som hadde stådd mest for denne
bragda var O. Montelius og S. Muller (Kjær 1922). Hans Kjær uttrykker dette slik:
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«Oscar Montelius ... ejede utvivlsomt større intuitiv evne, og han ejede modet til at give
sig intuitionen i vold til opbygning af syntesen, ofte med held, men ofte også således, at
det blev Sophus Muller, der til syvende og sidst sikrede underbygningen, modificerede
den eller i andre tilfælde påviste den i hans øjne svigtende basis» (Kjær 1922:39).
Det finst utallige eksempel som kan underbygge påstanden om subjektsentrering. Opp
gjennom tida skiftar genia namn frå Thomsen til W orsaae, frå Montelius til Shetelig, frå
Muller til Brøgger. Som Brøgger hadde geniforklart Muller, blir han sjøl geniforklart av
Sverre Marstrander. I Årbok for universitetets Oldsaksamling (1984-85) skriv Marstrander at det var dei store utsyna med vide perspektiv som låg best til rette for Brøgger. Her
var han ein meister. Ingen hadde vel klart å legge forskinga så nært opp til det levande livet, og nådd så langt ut blant folk som han. Det kunstnariske som Brøgger var så gjennomsyra av, var noko av hemmeligheita ved at han både i tale og skrift verka så tennande, seier Marstrander.

Kafortel så desse utdraga?
Som hovudtendens i den ovafor nemnte empirien framgår det to ting: det eine er framhevinga av sammenhengen i tradisjonen, og det andre er viktigheita av geniale individ. Dette kan ein ofte sjå uttrykt gjennom bruk av slektskapsmetaforar. Det finst utallige eksempel kor Thomsen blir kalla «den nordiske arkeologis fader». Vi skal prøve å gje ei noko
meir utfyllande beskriving av desse aspekta. Her er det tre forhold som vi vil fokusere
på; geniet, kunnskapsevolusjon og kontinuitet.

Rolla til subjektet
Faget er altså gjennom forskingshistoria blidd framstilt som ei lang og uavbrote rekke
med forskarar. Dei har ytt bidrag faget ikkje kunne ha vore for utan. Bit av dei spørsmåla
vi ønsker å sette fram her er om det er rett å snakke om enkeltståande kreative individ. Er
det så at faget ikkje hadde vore det det er i dag om ein ikkje hadde hadd desse genia? Vi
hevdar at desse heltesogene ikkje er uttrykk for noko anna enn ei legitimering av faget
sin eigen praksis. Korleis kan vi så påstå dette? For å gje eit svar er det nødvendig å sjå
nærmare på ka subjektet er, og ka for plass det har i den arkeologiske verksemda.
Forskingshistoria tar for gjeve eit rasjonelt subjekt som mykje godt er lausreve frå ein
sosial sammenheng. Det blir derfor snakk om at enkelte subjekt har ei skapande evne
som dei hentar frå seg sjøl; med andre ord det ein kunne kalle ei sentrering av subjektet.
Vi har fleire eksempel på korleis dette yttrar seg. Kunstnarmyta om eit kreativt, sentrert
subjekt er kanskje eit av dei vanligaste. Han/ho realiserer eit talent som har lege der sia
før fødselen, og som blir kalla fram gjennom inspirasjon eller liknande skakingar. Vi
meiner at subjektet må bli tadd ned frå pidestallen. Denne manøveren kunne ein sjå på
som ei desentrering av subjektet; eit subjekt som ikkje har kvalitetar som er gjeve på fø107

rehand. Slik er det ikkje istand til å skape eller finne opp av seg sjøl. Subjektet kan berre
finnast innafor sosiale praksisar og system. Her ligg dei mulige vilkåra for handling. Men
ka er det så som avgjør ka som kan seiast og kem som kan seie det?
Kor viktig eit utsagn er, avheng av personen som kjem med det. Seier for eksempel
ein professor i auditoriet: «Nordre Fennoskandinavia har ikkje hadde nokon bronsealder,» så blir det lagt meir vekt på enn om ein student kjem med samme utsagnet over eit
glass øl. Det er altså ikkje til ei kver tid ka som blir sagt som er det viktigaste, men av
kem, og kor frå. På samme måte som subjektet berre kan forstå seg sjøl innafor system
og praksisar, kan det likeeins berre uttrykke seg innafor desse. Altså, posisjonen innafor
ein praksis avgjør ka som kan bli sagt. Ein slik posisjon kan for eksempel vere «Oldsagscommisionens Sekretær». Det var ein posisjon som blei skapt innafor ein praksis som tok
til på begynninga av førre århundret.
Det desentrerte subjektet snakkar altså ikkje ut frå eit slags indre, på førehand forma
ego, men frå posisjonar som det fyller. Såleis blir det ikkje rett å seie, slik Brøndsted
gjør, at arkeologien venta på eit geni som Worsaae, slik ein tidligare hadde venta på
Thomsen. For det hadde ikkje nytta for verken Thomsen eller Worsaae å komme med utsagna sine, om ikkje forholda rundt hadde skapt vilkår og posisjonar som gjorde dei mulige. Forskingshistoria blir då ikkje ei lang rekke med genuine forskarar som kver for seg
kom med viktige bidrag til faget. Det er heller snakk om praksisar som til ei kver tid skaper posisjonar som meir eller mindre tilfeldige individ kan fylle. Desse praksisane er
styrt av måten ein til ei kver tid forstår verkeligheita på. Det blir slik ikkje snakk om ein
stadig veksande rasjonalitet.
Trua på det sentrerte subjektet heng nært sammen med førestillinga om kunnskapsevolusjon, og blir på den måten ei legitimering av den notidige praksisen. Det sentrerte
subjektet blir ein garantist for ein veksande rasjonalitet, ein rasjonalitet som skjer igjennom alle verkeligheitsoppfatningane, og såleis sikrar eit samband mellom dei.

Kunnskapsevolusjon
Vanligvis er det to aspekt som blir sedd på som viktige ved kunnskapsevolusjon. Det
eine er akkumulasjon av kunnskap, dvs. at ein gjennom stadig nye empiriske oppdagingar aukar mengda av data, og med det mengda av kunnskap. Dette ser vi tydelig i sitatet til Brøndsted ovafor der han seier «Dengang: nul, nu: versågod; kulturens hele udvikling belyst og satt opp i søyler, rammer og skemaer ... » (Brøndsted 1962:14-15).
Det andre aspektet er at fomufta heile tida aukar. For det første ser vi ka dei gjorde
feil i tidligare tider; ein ser attover og reduserer dei metodane og ideane som har vist seg
å ikkje halde mål. Ofte er det berre ei finpussing som må til. Eit eksempel er Charlotte
Blindheim om Jan Petersen og hans typologi på gravmateriale frå vikingetid. Ho seier at
systemet til Petersen treng å bli oppdatert, men at det likevel formar grunnlaget som alle
seinare studiar av gjenstandar, heilt frå Moskva til Newfoundland, er tufta på (Blindheim
1982). For det andre blir ei slik utvikling sikra av trua på det orginale. Gjennom denne
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gjenopplever ein ei historie om oppfinningar, endringar og transformasjonar. Ein viser
korleis sannheita fridde seg frå mistak og korleis bevisstheita vakna. Då ser ein klart korleis nye former oppsto og skapte det landskapet vi kjenner i dag. Historikaren ser det derfor som si oppgåve å gjenoppdage eit kontinuerlig forløp. Går det så an å snakke om ein
kunnskapsevolusjon ut frå dei kriteria som vi no har påpeikt? Er det mulig å sette det
som har skjedd i faget inn i etterfølgande seriar og rekker? For å gje eit svar på dette skal
vi ta opp det tredje punktet som vi lanserte ovafor; forholdet omkring kontinuiteten.

Kontinuitet
I heile den moderne vestlige verda har vi det for vane å tenke i kontinuitetar. Historia
innprentar i oss sammenhengane attover frå det historiske daggry. Vi er opplært til å tenke at ting og hendingar heng sammen med kverandre. Korfor blir det så viktig å vise
kontinuitet? Eksisterer det ikkje brot og diskontinuitet?
Den arkeologiske praksisen, gjennom forskingshistoria, prøver også å vise til ka for
tradisjon som leidde opp til Thomsen. Praksisen fokuserer på slike moment som gjør slike oppdagingar forståelige og akseptable. Han viser korfor desse kom til, det rasjonelle i
framkomsten, og nødvendigheita av eit geni og vitskapelige arbeid, slik som med Thomsen og «Leedetraad til Nordisk Oldkyndighed» (1836). Bit av hovudmåla for forskingshistoria blir derfor å fokusere på det ein kan bygge vidare på, det som skaper ein kontinuitet i vitskapelig forstand. Forskjellane blir derfor sedd på som uviktige, for det er det
eine lille kornet med vitskapeligheit som er interessant med Thomsen. Dei momenta som
knyt forskaren til det meir uvitskapelige i samtida blir ikkje rekna med.
For forskingshistoria indikerer oppståinga av forskjellar eit «ubehag», eller ei fallgrop. I staden for å greie ut forskjellen søker historieskrivaren å redusere han; å finne i
han endå mindre forskjellar til han oppnår den ideelle tilstand som ein kunne kalle «den
perfekte kontinuiteten». Alle dei mislykka vitskapelige arbeida blir på det viset redusert
og ordna inn i sammenhengen, og den raude tråden blir eit faktum. Når det gjeld des se
genia vel ein ofte berre å omtale enkelte verk, eller delar av dei; det som i ettertid har vist
seg å vere vellykka, og høvelig for den vidare praksisen. Korfor blir Montelius sin artikkel «De ariska folkens hem» ikkje nemnt så ofte som andre (om nokon gong i det heile),
trass i at han blei skreve så seint som i 1921? Gjennom å tenke i kontinuitet viser ein
først og framst at ein sjøl er i stand til å sjå sammenheng. Drivkrafta i denne kontinuiteten kunne ein karakterisere som «rasjonaliteten sin kronologi».
Skal ein så avskrive kontinuiteten og i staden snakke om diskontinuitetar, brot og forskjellar? Og ka ville i så tilfelle det føre med seg? Trulig ville ein finne ut at slik vi forstår verda ikkje umiddelbart gjev tilgang til det å karakterisere andre tider. Ein ville kunne støyte på eit brot som fortel om ei forståing som ikkje er identisk med vår eiga, ei forståing som ikkje nødvendigvis lar seg inkorporere i ei lineær og sammenhengande tidsforståing. Kontinuiteten gjev inntrykk av at den vestlige verda representerer kunnskapen
sin endelige kuliminasjon. Vi har imidlertid inga garanti for at ikkje vår eigen kunnskap
109

kan bryte sammen. Brota fragmenterer kunnskapen vår, ein blant mange kunnskapar.
Slik misser historia den terapeutiske rolla som vi tilskriv ho, forskingshistoria inkludert.
Det å telle brot er likevel ikkje tilstrekkelig. Ein må ta forskjellane alvorlige. I staden
for å tildekke brota meiner vi at ein må begynne med å beskrive dei. Overgangen frå det
ein kallar antikvarianismen til Thomsen er eit brot, og ikkje to stadiar i samme utvikling.
Brotet kjem mellom anna til uttrykk i forholdet mellom steingjenstandar som tordenkilar
og som element i treperiodesystemet. Ein har liknande eksempel på slike uttrykk, hos
f.eks. Olof Rudbeck og boka Atlantica frå 1672 (Montelius 1874). Utgangspunktet for
boka var henta frå myta hos Platon om den store øya Atlantis som forsvann i havet. Rudbeck viser at denne øya eigentlig er den skandinaviske halvøya. Atland blir såleis til ei
forvansking av Oland. Apollo ser han som ei forvanska uttaling av Høg-Balder eller HaBalder, og når Platon taler om elefantane i Atlantis så meiner han «våra nordiska elgar»
(Montelius 1874: 11).
Desse utsagna blir ikkje tatt alvorlige i dag, og på lik linje med «tordenkilane» så
meiner vi at dei er uttrykk for ei anna oppfatning av verkeligheita enn vår eiga. Ein kan
derfor ikkje luke ut frå denne tida det som passar inn som grunnlag for Thomsen, og slik
skape kontinuitet og evolusjon i kunnskapen. Førestillinga om tordenkilane blir gjennom
forskingshistoria ikkje berre sedd på som ein forskjell som må reduserast, men han må
6g eliminerast. Som gjenstandar er tordenkilane det som blir vitskapeliggjort, og innordna i kontinuiteten. Dette ser vi mellom anna hos Tanderup og Ebbesen ovafor.
Ved å fokusere på diskontinuitet får ein fram at arkeologi ikkje har den passive, nøytrale og maktfrie historia som det er vanlig å forfekte. Vitskapen er styrt av andre forhold, og består ikkje av ein serie med homogene hendingar, men av ei rekke hendingar
som spriker. Ein kan derfor ikkje sjå på faget berre som ein disiplin, men som ein praksis
som er innevove og relatert til andre praksisar i samfunnet. Den arkeologiske praksisen
nyttar seg såleis av visse framstillingar for å legitimere seg sjøl og sine vitskapelige posisjonar. Poenget er imidlertid ikkje å skape diskontinuitet for ein kver pris, men å unngå å
skape kontinuitet der han ikkje finst.

Sluttmerknader
Vi har gjennom denne korte artikkelen prøvd å vise til det problematiske med forskingshistoria som ei sammenhengande framstilling. Denne framstillinga viser, slik vi forstår
ho, til ein rasjonalitetsvekst kor det sentrerte subjektet, kunnskapsakkumulering og kontinuitet speler ei nødvendig rolle. Forskingshistoria blir eit reservoar som det gjeld å vedlikehalde, og som mykje av forskinga i dag kan finne legitimitet i. Ho er såleis med på
verne om faget, bestemme kem som har rett til å tale og kem som ikkje har det, og i siste
instans derfor ka arkeologi er, og kem som er gode arkeologar. Ei av årsakene til at den
såkalla post-prosessuelle arkeologien har vore negativt oppfatta i Skandinavia, er mellom
anna at han representerer ein trussel mot faget si kunnskapsoppbygging og vitskapelige
status.
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Vi har meint å stille spørsmål med ein del av den arkeologiske praksisen. Om vi framstår som relativistar, blir kanskje ein openbar konsekvens, men vi har ikkje meint å forfekte ein antiposisjon. Det viktige for oss er å prøve å sjå om faget kan framstillast på ein
annan måte enn det som har vore vanlig. Førestillinga om arkeologen som dyrkaren av
den reine kunnskapen er på sett og vis eit sjølbedrag. For arkeologien både utgjør, og
inngår i sosiale åtferdsformer kor makt og posisjonar speler ei sentral rolle.

Summa ry
The History of Research and the practice of Archaeology
This paper deals with the way the history of archaeology normally is written in Scandinavia. Focusing on a few key issues, such as the role assigned to the genius, the assumed
evolution of knowledge, and the taken for granted assumption of continuity, the authors
claim that the main function of research history is to legitimate and maintain the disciplin
in question. On the basis of some selected works on the history of Scandinavian archaeology, the y discuss statements which in their view express and confirm their claim that
Scandinavian archaeology by referring to its own tradition achive an image of being a rational activity. Most of these works describe the history of archaeology as a continous
story in which knowledge and rationality have progressively evolved.
The purpose of the paper is to criticize these illusions of continuity and knowledge
evolution, and to deprive the subject of its ascribed sovereignity. The genius is claimed
to be a myth rather than a reality. It is the social setting rather than the talent of the in dividuals which determine what is ingenius. The social setting creates positions which can
be occupied by different individuals. These positons rather than the creative individuals
themselves, determines the «geniality» of those who occupy them. Such a position was
the Secretary of the Commision of Antiquity which Thomsen possessed when he «invented» the three-age system. Historians of research tend to think in continuities in which
events are connected in a rational and necessary way. The main function of the history of
archaeology is to create a homogenous tradition which can legitimate the way the disipline has been practiced. The authors argue that rupture and discontinuity in the history
of research have been excluded too easily. Historical discontinuity must be taken seriously, even though it may be discomforting to see our own knowledge fragmented as just
one among many ways of perceiving the world.

l. Denne artikkelen blei halde som innlegg under Norsk Arkeologmøte 1991 i Oslo. Det er berre føretadd små
justeringar frå den opprinnelige teksten.
Vi vil nytte høvet til å takke Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø, for viktige råd og kommentarar.
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Thorbjørn Faarlund og Børre Aas

Sør-Norges fjellskoger gjennom etteristiden

I eldre tider var det livsviktig for menneskene å kunne oppholde seg nær gode jakt- og
fangstmarker, og samtidig ha en lun boplass med god tilgang på ved og materiale til bolig, våpen og redskap og gjerne også gjerdetilfang. Kysten, med strandsonen, grenselandet mellom skog og hav, var et unikt miljø i så måte. I lavlandet er tidligere strandnivåer
viktige lokaliseringsfaktorer for eldre tiders boplasser.
Et liknende grenseland danner fjellskogene mot snaufjellet. Her må forskjellige tiders
skoggrensehøyder kunne være med på å tjene som en av flere lokaliseringsfaktorer for
høyfjells boplasser.
I nåtiden er i regelen fast bosetning i innlandet begrenset til barskogens utbredelsesområde. Sommerstid er det levelig også i et høyere nivå. Storparten av setringen er knyttet til fjellskogsonen, - fjellbarskogen og bjørkebeltet. Hvordan har så dette forholdt seg i
tidligere tider? Hvor høyt har skogene gått? Og hvilke treslag besto fjellskogene av?

Sko ggrensehistorikk
Vanlig bjørk (Lid 1985) er det treslag som vokser høyest til fjells og lengst mot nord i
Skandinavia. Det er også treslaget med lengst historie bak seg (fig. 1).
Allerede i Bølling-Brøndmyr-interstadialen (13 000-12 000 før nå (1950) vokste det
sannsynligvis bjørk på Jæren (Fægri 1940). Etter en midlertidig tilbakegang under eldre
dryastid (12 000-11 800 før nåtid) bredte bjørka seg igjen i Sørvest-Norge i Allerødinterstadialen (11 800-11 000 før nåtid). Kristiansen et al. (1987) har påvist at bjørka i
dette tidsrommet også vokste på Nordvestlandet. Under yngre dryastid, ra-tiden,
(11 000-10 000 før nåtid), skjedde en langvarig klimaforverring. Det ble nok en gang
sterk tilbakegang for bjørkeskogene.
Hafsten (1963) og Sønstegaard og Mangerud (1977) finner likevel tegn på at bjørk
overlevde gjennom yngre dryas i Sørvest-Norge, noe som ifølge Kristiansen et al. (1987)
også har vært tilfellet på Nordvestlandet. Bjørkekratt på lune lokaliteter har vært klar til
ny ekspansjon så fort klimaet tillot det.

Før-varntetid. Preboreal tid (JO 000-9000før nåtid)
Ved overgangen fra senglasial tid til etteristiden, omkring 10 000 år før nåtid, bedret klimaet seg igjen, og bjørka spredte seg raskt over storparten av landet. Den ble dominerende som bestandsdannende tre i Skandinavia, og bjørkeskogen fulgte den vikende inn113
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landsisen så snart lokale forhold tillot det (Danielsen 1970, Hafsten 1956 og 1987, Henningsmoen 1974, Johansen et al. 1985).
Allerede for 9500-9000 år siden koloniserte bjørka områder av Varangerhalvøya nord
for den nåværende bjørkeskoggrense (Hyvfuinen 1976, Prentice 1981). Denne nordlige
posisjon beholdt bjørka i vel 4000 år, før klimaforverring så smått begynte å presse den
tilbake bortimot nåtidens utbredelsesgrense, dit bjørka sannsynligvis kom for ca. 3000 år
siden (Hyvarinen 1976).
Fra Ulvik i Hardanger antyder Simonsen (1980) en preboreal bjørkeskoggrense ca.
1000 m o.h. Det er høyere enn den nåværende bjørkeskoggrense. Tar en i betraktning
landhevningen, som i dette området har vært ca. l 00 m, gjenstår det i Ulvik en preboreal
skog med vertikalutstrekning på 900 m. Det er forståelig at preboreal tid blant pollenanalytikere gjeme kalles b}ørkeperioden.

Varmetiden (9000-2500 fØr nåtid)
Denne, klimatisk sett, meget gunstige del av etteristiden omfatter periodene boreal, atlantisk og subboreal tid (Mangerud et al. 1974). Ifølge Hafsten (1987) kan disse periodene også (med en viss justering) gis betegnelsen tidlig-, høy- og senvarmetid.
I borealtiden, pollenanalytikemes såkalte furu-hasselperiode, begynte så smått også
mer varmekrevende lauvtrær å bre seg i lavlandet lengst sør. Høyest opp i furubeltet nådde hassel og alm. Furua, som dominerte lavlandsskogene, ekspanderte videre oppover i
fjellet (Fig. 2 og tabell 1). En datert furustamme, 1220 m o.h., fra Smådalen (lok. 18a,
8660 ± 80 før nåtid) vitner om furuskog høyt oppe i Jotunheimen allerede før midten av
boreal tid. Det samme var tilfellet for østlige deler av Hardangervidda (Jønndalen, 1130
m o.h., lok. 2, 8640 ± 100 før nåtid), for Oppdalsfjella (se s. 127) og for Hiitjedalen-Jiimtlandsfjella (Storkluken 700 m o.h., 8650 ± 150 før nåtid i Lundqvist 1969).
Bjørka ble gradvis utkonkurrert i de klimatisk gunstigste høydenivåer, og bjørkebeltet
smalnet. Men det forsvant ikke helt, slik man før var tilbøyelig til å anta. Simonsen (1980)
påviser, ved hjelp av pollenanalyser, et bjørkebelte for Hardanger gjennom borealtiden. Fra
Rondane har Barth et al. (1980) fått datert bjørketre fra Illmanndalen, 1220 m o.h., til 8320 ±
80 før nåtid. Det er så høyt over hans funn av furustarnme i Haverdalen, 1030 m o.h., fra
samme periode (8240 ± 80 før nåtid), at det tyder på et borealt bjørkebelte i Rondane også.
Mens furu holder seg godt over tid, brytes bjørkerester hurtig ned så sant de ikke beskyttes mot luft og lys, som f.eks. i konstant fuktig myr. Beklageligvis er det derfor vanskelig å finne bjørkerester i fjellet, og da spesielt fra varmetidens relativt tørre perioder,
boreal og subboreal tid. Her må en, i alle fall foreløpig, i det vesentlige danne seg et
vegetasjonsbilde ved hjelp av pollenanalyser (Fægri 1945, Hafsten 1965, Moe 1978,
Simonsen 1980). I dette bildet inngår et bjørkebelte fra begge disse periodene.
Fra den fuktige atlantiske tid, hvor det ennå ikke finnes tilstrekkelig pollenanalytisk
dekning for noe bjørkebelte, finnes det nå flere dateringer av bjørkerester (røtter, stammer) fra høyere nivå enn tilsvarende dateringer av furumateriale (fig. 3). Dette gjelder
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Tabell I. Alder og nåværende høyde over havet for daterte prøver
Karbondateringer 1977-1986
Børre Aas & Thorbjørn Faarlund

Type lokalitet
b, bekk, elv
p, tjern, vann
r, eksponert
rygg
s, soligen myr

Dateringer fra Laboratoriet for
Radiologisk Datering, Trondheim
Materiale begrenset til stammer eller
stubber større enn 6 cm diameter.

Nr.

År

Lokalitet

t, topogen myr

Kommune/
fylke

Fylke
B- Buskerud
H- Hedmark
MR-Møre
og Romsdal
O- Oppland
SF- Sogn og
Fjordane
ST- SørTrøndelag
T- Telemark

Materiale
A: furustarnme
B: bjØrkestamme
C: bjørketrerester
D: fururot
E: bjørkerot/torv
F: furukongle
G: furutrerester
I: bjørkerot

Kart,
serie
M711

Høyde
mo.h.

Materiale

Datering
14 C-år
før 1950

Kalibrert
alder
(MAS CA)

Lab.
ref.

Funnet av

32V
49206000

1515

1170

A

6120
±110

5085±155

T-5469

Astrup
Ingvaldsen,
Tjøme
Vibeke og
Knut Lie,
Oslo
Olav
Tubaas,
Eiksmarka

UTM

koordinater

Hardangervidda øst
1984

Kalhovd s

Tinnff

m

f.Kr.

2

1986

Jønndalen t

Nore og
UvdalÆ

32V
672875

1515
I

1130

A

8640
±100

T-6495

3

1985

Dagalifjellet p

Nore og
UvdalÆ

32V
692922

1515
I

1159

A

7940
±90

T-6029

4

1984

Skur~'}isåsen

HoVB

32V
63650600

1515
I

1100

A

7560
±60

T-5466

Ål lB

32V
532370
32 V
532370
32V
64440350
32V
640350
32V
503379
32V
508386
32V
61255490
32V
541657
32 V
547658
32V
487867

1516
I
1416
I
1516
H
1516

6980
±90
7230
±130
6810
±110
6030
±
6090
±120
4600
±60
6760
±60
4390
±80
6070
±110
6780
±100

Sissel og
Einar
Kleven,
Bærum

Fillefjell-Hallingdalsfjella
5a

1980

5b

1983

6a

1979

6b

1979

7a

1983

Øvre
Blommestølen s
Øvre
Blommestølen s
Reinesetra
Bjørk A. s
Reinesetra
Bjørk B.s
Vallo. s

7b

1983

Vallo. s

Ål lB

8

1984

Ershovdtjern s

9

1986

Ulvehaugen s

Hemsedal/
B
Lærdal!SF

10

1983

Eldrehaugen s

11

1982

Frostdalsskaret. s

Ål lB
Ål lB
Ål lB
Ål/B

Borgund/
SF
Vang/O

1266

B

1275

B

1150

B

1150

B

120

A

1285

B

1220

A

1150

B

1250

B

1200

c

Il

1516
IV

1516
I
1516
I
1517
Il

1517
Il

1517
III

T-3594
T-4974
T-3199
4970±60

T-3200

f.Kr.

T-4970
3370±100

Jakob
Kullmann, Lier

T-4971

f.Kr.

T-5467
3155±175

T-6757

f.Kr.

5015±115
f.Kr.

T-4459

T-4972

Jostein Rivedal,
Gol

Jotunheimen
12

1985

Gjendebu t/s

13a

1982

13b

1982

14

1977

Vågå/Ø.
Slidre/lO
Vågå/Ø.
Slidre/lO
Vågå/O

15

1977

Storkvølven,
Heimdalens
Storkvølven,
Heimdalens
Besstrondfjellet t,r
Dyrtjemp

16

1982

Glitterheim s

Lom/O

17a

1982

Gokkerdalen s

Lom/O

17b

1982

Gokkerdalen s

Lom/O

18a

1982

Smådalen s

Lom/O

18b

1982

Smådalen s

Lom/O

18c

1986

Smådalen s

Lom/O

18d

1982

Smådalen s

Lom/O

19

1986

Såleggi s

Lom/O

Lom/O

Vågå/O

32 V
724129
32 V
932114
32V
931113
32V
946248
32V
028264
32 V
814322
32 V
732433
32 V
732433
32V
796466
32 V
796466
32V
796466
32 V
796466
32V
751504

1617

994

D

IV

1617
I
1617
I
1618

1288

B

1276

A

1170

A

1280

A

Il

1618
Il

1618

1370

E

1222

A

Ill

1618
Ill

1618

1222

B

1230

A

Il

1618
IV

1618

1220

F

1222

G

1220

B

1200

G

1040

A

1200

I

1200

G

IV

1618
IV
1618
IV

11618
IV

V ågåvatnet-Lesja
20

1982

Grønlidalen s

Vågå/O

32V
948607
32 V
938622
32V
938622
32 V
84006350

16181
V

1164

A

Sunndalen/
MR

32 V
805229

1419
IV

900

A

2900
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Fig. 2. Kartet viser lokalitetene for 14 C-daterte funn av b}Ørke- og fururester som er angitt i tabell l (Faarlund og Aas 1988). (Pinus =furu, Betula =bjørk.)
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Fig. 3. I en høydesonering av de daterte tre rester fra tabell l fremgår det at fjellbjørka,
(Betula pubescens subsp. tortuosa), har vokset høyere over havet enn furu, (Pinus sylvestris), gjennom hele atlantisk tid. Det er først og fremst fra denne perioden at det inntil nå
har vært manglende belegg for å anta et b}Ørkebelte over barskogen.

både områdene under Reineskarvet (lok. 6), ved Eldrevatn (lok. 10), på Fillefjell (lok.
11), i Veodalen (lok. 16) og i Heimdalen (lok. 13).
I Sverige er det også datert bjørkerester høyere enn daterte fururester fra atlantisk tid.
Bjørkebeltet kan der nå følges tilbake 6000 år før nåtid (Kullman 1988).
Pollenanalyser fra Hallingsdalsfjella (Nitter 1989) støtter antagelsen om at bjørka er
det treslag som til enhver tid har vokset høyest.
Det synes å være klart at bjørkeskoger har hatt sin naturlige plass som et vegetasjonsbelte et klimakssamfunn - mellom snaufjell og furuskog gjennom hele etteristiden.
Varmetidens gunstige klima må ha hevet samtlige vegetasjonsgrenser noenlunde parallelt. Mønsteret for skogens utbredelse var derfor i varmetiden analogt med nåtidens.
Både bjørke-og furuskoggrensene har nådd høyest i høyeste partier av Sør-Norge, og de
falt i alle retninger, sterkest mot kysten. (Fig. 4 og fig. 5). Med høyere skoggrenser enn
nå ble det tilsvarende mindre områder med snaufjell.
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Fig. 4. Isohypsekart over øvre bjørkeskoggrense. Isohypsene angir hvor høyt bjørkeskog
maksimalt kan nå under maksimale vekstbetingelser. (Aas, 1964). Ved å plusse på med
200 1n på isohypsene vil en få et grovt anslag over hvor høyt bjørkeskogen kunne nå i
høyvarmetiden. Muligens gikk den ennå l 00 m høyere.

Noe tilsvarende gjaldt for isbreenes utbredelse. Innlandsisen var sannsynligvis smeltet
bort fra Sør-Norge 8800 år før nåtid (Blystad & Seising 1988). Mulighetene for lokalglasiasjon i overgangen boreal-atlantisk tid må i Sør-Norge eventuelt ha vært begrenset til
småbreer i særlig høytliggende, vestlige fjellområder.
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300 400 500 600

Fig. 5. /sohypsekart over den klimatiske barskogsgrense. Isohypsene angir hvor høyt
barskog maksimalt kan nå under optimale vekstbetingelser. Streket isohypse angir øvre
furuskoggrense. Områder med raster er grandominerte. Heltrukken isohypse angir øvre
granskoggrense. Furuskogen er her så sterkt presset av grana at det ikke lenger er mulig
å angi representative øvre furuskoggrenser. Ved å plusse på med 300m på isohypsene
vil en få et grovt anslag over hvor høyt furuskogen gikk i høyvarmetiden.
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Fig. 6. Kurven viser variasjoner i likevektstlinjens, eller snøgrensens, høyde på Jostedalsbreen. Klimabedringen først i Pre bo real tid hevet denne markert. Etter en midlertidig depression senere i denne periode sørget etteristidens temperaturoptimum for sterk
hevning. Det er mulig at likevektslinjen i store deler av høyvarmetiden lå høyere enn Jostedalsplatået, og at breen ikke eksisterte i storparten av Atlantisk tid. Mot slutten av
denne periode er det tegn som tyder på begynnende bredannelse igjen. Markert vekst i
breen kommer først i senere del av Subboreal tid og i Subatlantisk tid. Men både i Romertid og Vikingtid lå sommertemperaturer og likevektslinje høyere enn i dag. lavest lå
likevektslinjen i «Lille Istid». Omkring 1750 var Jostedalsbreen på sitt største etter siste
istid. I første del av vårt århundre var tilbakesmeltningen stor. De senere tiårs store snømengder har derimot ført til brefremstøt fra en rekke av Jostedalsbreens breutløp. Her
bør nevnes at skalaen for endringer i sommertemperatur er gitt under forutsetning av at
snømengder ikke har forandret seg. Feilkilden er, (i fØlge Mangerud 1990:142) neppe
stØrre enn at kunJen gir et noenlunde korrekt bilde. Mangerud har tegnet kurven med utgangspunkt i et arbeid av Nesje et. al. (1991).

Det er grunn til å anta at likevektslinjen lå høyest i første del av den postglasiale varmetid slik det fremgår av fig. 6.
Både bjørke- og furuskog, som vokste høyt til fjells allerede i boreal tid, oppnådde
sannsynligvis sin maksimale utbredelse i atlantisk tid.
Når bjørkeskog har vokst 1370 m o.h., i myrlendt terreng, midt ute i den vide og vindeksponerte Veodalen (lok. 16), må det være rimelig å anta bjørkeskog på tørrmark i lune,
søreksponerte skråninger opp til 1400-1450 m o.h. En sannsynligvis nedskyllet furustamme, 1276 m o.h., på en stor, vindeksponert myrflate i Storkvølven, nord for øvre
Heimdalsvatn (lok. 13b), vitner på sin side om furuskog til i alle fall1300 m o.h.
Funn av trerester i fjellet sannsynliggjør en bjørkeskoggrense i første del av atlantisk tid
nærmere 200 m høyere enn dagens bjørkeskoggrense. For furuskogen er differansen nær122

Fig. 7. B}ørkerestene fra 1150 m o.h. i lia ved Ulvehaugen opp for Eldrevatn er datert til
4390 ± 80 fØr nåtid. Konsistensen er meget løs. Spaden møter ikke mer motstand i bjørka enn i torva ellers. l ferskt snitt vil det sees et lyst, gult stammetverrsnitt. 1nen dette forvitrer og mørkner meget fort.

mere 300m. Årsaken til at høydeforskjellen mellom nåværende og tidligere bjørkeskoggrense er mindre enn tilsvarende forskjell for furu, kan være mangel på bjørkefunn, som
igjen kan skyldes forskjell i oppbevaringsmuligheter mellom bjørkeved og tyri (fig. 7).
Når det tas hensyn tillandhevningen, kan differansen mellom høyvarmetidens og dagens klimatiske furuskoggrense settes til 200-250 m. Med en vertikalgradient på O, 7 o c
pr. 100m (Johannesen 1956) vitner dette om 1,4-1,8 oc høyere sommertemperaturer i
skoggrensenivå.
Selv om skoggrensene nok senket seg aldri så lite gjennom senere del av varmetiden,
holdt de fortsatt en stor høyde sammenliknet med nåtidens. Fra senere del av subboreal
tid, bronsealderen, er det indikasjoner på (fig. 8) at furuskogen fortsatt vokste ca. 150m
høyere enn den gjør i vår tid (lok. 23).

Ettervarmetid. Subatlantisk tid (2500 fØr nåtid- nåtid)
Klimaforverringen i begynnelsen av subatlantisk tid har vært mindre voldsom enn tidligere antatt. I hvor stor grad klimafluktuasjonene har vært fulgt av skoggrenseendringer,
er vanskelig å si. På samme måte som breene har en viss treghet i sine reaksjoner på kli123

Fig. 8. Bildet viser finneren, Gustav Haarstad, sittende på bronsealdeifurua utfor seterveggen ved Torbuvatn i Sunndalsfjella. Stammen, som han tok opp fra et tjern nær ved,
900 m o.h., er avbrukket med diameter 30 cm i toppenden og 55 cm i rotenden. Lengden
er 5,8 m. Furua er datert ved Laboratoriet for Radiologisk Datering i Trondheim til
14C-alder 2900 ± 80 før nåtid, og kalibrert alder 1195 ± 165 fKr.

maendringene, har også skogen det, og i høyere grad. Dette gjelder særlig furuskog med
sin høye levealder og sin uregelmessige frøsetning nær sin klimatiske grense.
Det ser ut til at senkningen av furuskoggrensen gjennom subatlantisk tid har vært en
kontinuerlig prosess (Eronen 1979). Fra Aurlandsdalen viser Hafsten (1981) til furufunn
fra romertid langt fra nærmeste furuskog. I Nord-Sverige antas det at furuskogen, så sent
som i vikingtid, vokste nærmere 100m høyere enn nå (Karlen 1976). Også i Harjedalen,
Himtland og Dalarna er det funnet rester av furuskog over nåværende furuskoggrense,
ikke bare fra vikingtid, men også langt inn i middelalderen (Kullman 1980). Ifølge Kullman (1987) ble dagens lave furuskoggrenser nådd først i løpet av det 18. og 19. århundre. Klimaforverringen etter varmetiden, som i «den lille istid», 1350-1850, nådde et klimatisk bunn-nivå, avspeiles av furuskogene, så vel som av isbreene. Storparten av disse
hadde sine maksimale fremstøt rundt 17 50 og litt senere.
Med sin gode frøspredning, raske ungdomsvekst og relativt lave levealder, bare en
fjerdepart av furu, har bjørka hatt bedre forutsetninger enn furu for å kunne følge klimafluktuasjonene med endringer av skoggrensehøyde. Vi vet ikke hvor mye bjørkeskoggrensen ble presset ned i keltertiden (500 f.Kr.-0). Men vi antar at bjørkeskoggrensen lå
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høyere enn nåtidens både i romertid (0-400 e.Kr.), vikingtid (800 e.Kr.-1050 e.Kr.) og
tidlig middelalder (1050 e.Kr.-1200 e.Kr.). Sterkest nedpresset må bjørkeskogen ha vært
gjennom den lille istid, frem til midten av forrige århundre.
Furuskogen har siden den tid i det minste konsolidert stillingen, og på sine steder hatt
en viss ekspansjon. Denne er knyttet til det gunstige klima i tiden 1930-1955.
Langt klarere er foryngelsen og ekspansjonen i bjørkebeltet. Det er i regelen ungskog
av bjørk som i våre dager kranser fjellet. I østlige fjellområder er den klimatiske skoggrensen hevet 40-50 mi siste mannsalder.
Også i dag ligger den klimatiske skoggrense for bjørk over de klimatiske barskoggrenser. Bjørkebeltet har sin naturlige plass mellom snaufjell og barskog, selv i våre mest
kontinentale fjelltrakter (fig. 9).
Mangler bjørkebeltet, er forholdet i regelen kulturbetinget. Bjørka er fjernet og holdt
borte med hogst og beiting (fig. 19). I noen tilfeller kan også mangelen skyldes ugunstig
lokalklima, - topografi eller lokale jordbunnsforhold.

Fjellb}Ørkeskogen og menneskene
Tallrike fururester, og mangel på bjørkerester, har tidligere ført til den oppfatning at det
var furuskogen som grenset mot fjellet, i alle fall i perioden 8500-5000 år før nåtid (Rafsten 1965, Moe 1978).

Fig. 9. Bildet viser bjørkebeltet over furuskog på Østsida av Veslvassfjell i Vågå.
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Fig. JO. Setergrend på snaufjellet nord for Vinstervatn (1031 m o.h.). l myrene rundt
setrene finnes rester av bjørkestammer. Hadde det ikke vært for setringen, ville det trolig
fortsatt vært et bjørkebelte her. Litt lenger Øst, og bort fra setrenes innflytelsesområde
går bjørkeskogen opp i 1200 m o.h.

Det har derfor, naturlig nok, ikke vært vanlig å ta bjørkebeltet med i betraktningene
ved miljøanalyser for eldre tiders høytliggende boplasser i fjellet.
Riktignok har en stor del av disse steinalderboplasser ligget helt nede i furuskogen
(fig. 11). Det gjelder for eksempel boplassene ved Ustevatn, Gyrinosvatn, Eldrevatn,
Otrøvatn og Tyin (Johansen 1968, 1978). Menneskene her har valgt å slå seg ned med et
vernebelte av bjørkeskog mellom seg og snaufjellet.
For eksempel vet vi, ut fra datert furumateriale i nærheten av Gyrinos, 1100 m o.h.
(Tabell 1), at boplassene har ligget under den klimatiske furuskoggrense i hele den tidsperiode som det foreligger trekulldateringer fra (8150 ± 200 til 5700 ± 120 før nåtid). To
av trekullprøvene er dessuten bestemt til furu.
Det kan selvfølgelig være tilfeldig hva steinalderfolket har nyttet som brensel. Men
det mest nærliggende må ha vært å nytte det brensel som fantes umiddelbart i nærheten
av boplassen. Trolig var tørrfuru og tørrkvist av furu høyt prioritert. Hogst og tørking av
bjørkeved fikk neppe stor betydning før jernet ble tatt i bruk.
Men også rå bjørkeved kunne nyttes. Dersom en bare hadde litt tørr tenneved, for
eksempel tyri, tørrbjørk eller never, var det bare å legge på tynne kvister først, dernest
grøvre. Slik har i alle fall samene kunnet nytte bjørkeved gjennom tidene (muntlig meddelelse av professor Ole Henrik Magga).
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Ved Ålbusetra i Oppdal, 980 m o.h., har menneskene muligens satt spor etter seg allerede før furuskog var etablert (Gustafson, L., 1986). Det hittil eldste daterte trekull fra
Skandinavias høyfjellsboplasser, 8840 ± 60 før nåtid, var av lauvtre. Det kan ennå ha
vært bjørkeskog her i dette nivå på et så tidlig tidspunkt. Men det har eventuelt ikke gått
lang tid før furua utkonkurrerte bjørka samtidig som bjørkebeltet utviklet seg i et enda
høyere nivå.
Fem andre kullrester fra Ålbusetra, datert fra 8530 ± 360 til 5030 ± 50 før nåtid, var
av furu og sannsynliggjør et furuskogsmiljø i denne periode. Det er datert furu fra Nysetra på Dovrefjell til 8240 ± 100 før nåtid, 1010 m o.h. (Hafsten 1981). Barth (198la)
har for øvrig påvist fururester i myr fra samme område opp til 1100 m o.h.
Miljøet rundt Finsbergvatnet (Bøe 1942) kan derimot ha vært preget av bjørk i stedet
for furu. Fem daterte kullprøver fra boreal og atlantisk tid (fra 8270 ± 90 til 6700 ± l 00
før nåtid) er artsbestemt til bjørk (Indrelid, S. 1986). Miljøet var klart gunstigere enn i
vår tid.
Vår tids klimaforhold i fjellet sier lite om det miljø steinalderfolket her møtte. Spesielt kan isbreene lett skape et feilaktig inntrykk. Et område må ligge i en viss høyde over

Fig. 11. Tyrirot fremskyllet fra torva rundt det regulerte Gyrinosvatn. Både b}ørke- og
fururester finnes i strandsonen. Furuveden holder seg meget godt både i myr og vann.
Stammer og stubber kan også holde seg faste i veden i lange tider etter at de er kommet
frem i dagen. Men de er utsatt for å bli fjernet av mennesker. Tyri rota er datert til 7030
± 90 før nåtid. (Nitter 1989).

127

havet for at isbreer skal kunne oppstå. Denne høyden kalles glasiasjons grensen. Snøgrensen, eller likevekstlinjen, på eksisterende breer, ligger ca. 200m lavere enn glasiasjonsgrensen. I 1960-åra lå glasiasjonsgrensen i Finseområdet ca. 1750 m o.h. (Østrem og Ziegler 1969). Toppen av Hardangerjøkelen ligger på ca. 1850 m, og Jøkelen er i dag en «levende», aktiv bre. I varmetiden, derimot, kan glasiasjonsgrensen ha ligget 300-400 m
høyere enn nå (Liestøl1969). Det har vært antatt at Hardangerjøkelen må være dannet etter den tiden, og at den neppe er stort mer enn 3000 år gammel. Nyere undersøkelser viser at store nedbørsmengder kan ha gitt bredannelse også i tidligere perioder i varme tiden
(Nesje & Dahl 1990).
Nord for Finsevatnet ligger Omnsbreen, som i 1968 bare nådde opp til 1570 m o.h.,
og som i vår tid i sin helhet ligger langt under både glasiasjonsgrense og likevekstlinje.
Omnsbreen oppsto som følge av den sterkeste klimaforverring siden siste istid, «den lille
istid» (Elven 1978). Daterte planterester, fremsmeltet fra sentrale deler av Omnsbreen,
forteller om et vegetasjonsdekke her for 550 år siden. Omnsbreen har altså vokst frem
etter 1400, og i 1570 hadde den fått en mektighet nær 90 m. Da «den lille istid» tok slutt
omkring midten av forrige århundre, avtok Omnsbreen raskt igjen. Mektigheten i 1927,
1955 og 1968 er anslått til henholdsvis 55 m, 28m og 20m (Messel1971).
Omnsbreens eksistens forteller at middelalderen og deler av nyere tid hadde markert
dårligere klima enn vår egen tid. For vår tid er den egentlig ikke representativ. Hardangerjøkulen hører vår tid til, men sier lite om klimaet i varmetiden. Periodevis har den antagelig vært helt eller delvis bortsmeltet. Det breene demonstrerer, er dynamikken i klimautviklingen, en dynamikk som også har manifestert seg i skoggrensene. Spesielt gjelder dette bjørkeskogen, som med sin raske spredning og korte livslengde reagerer forholdsvis raskt på klimaendringer.
Det er pollenanalysen og de subfossile trerestene som gir mulighet for å danne seg et
bilde av det naturmiljøet stein- og bronsealderens mennesker hadde å forholde seg til i
fjellet, og først i de senere tiår er det etterhvert fremskaffet bedre kunnskapsgrunnlag for
dette.
I 1967 kunne Anders Hagen (1967:20-21) skrive:
«Vinterlig virker det i alle fall ved enkelte av boplassene selv midtsommers -især når
man kommer opp i en høyde over havet på 12-1400 m. På slike steder der snø og is aldri
forsvinner helt, har man således et istidsmiljø fremdeles intakt.»
Men Hagen (1961:46-47) var også klar over at slik hadde det ikke alltid vært:
«Ser vi næ1mere på de vilkår som således bør kreves for at fangstfolkene kunne finne levelige forhold i innlandets skoger og fjell så vel vinter som sommer, vil nettopp steinalderen og bronsealderen by seg fram som et gunstig tidsrom. I en stor del av denne tid har
nemlig skoggrensen gått betydelig høyere enn i senere tider. Vi må således tenke oss
steinalderens fjell ikke som nakne og værharde vidder, men som et land der skoger av
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furu og bjørk har vekslet med åpne drag, nuter og flyer. Med andre ord har en rekke av
de boplasser som vi nå finner på forblåste steder, opprinnelig ligget i det lunere og mer
dyrerike belte mellom dalens tettere skoger og det virkelig nakne høyfjell. I et slikt terreng var klimaet neppe hårdere enn at fangstfolk kunne klare seg.»
Storparten av etteristiden har hatt markert bedre klima enn tilfellet er i dag. Skal vi se for
oss miljøet ved høyfjellets eldre boplasser, må vi sammenlikne med dagens miljø i et
nivå 300 m lavere. De fleste steinalderboplasser i fjellet lå sannsynligvis i skog eller i
forholdsvis bekvem avstand fra skogen.
Selv for boplasser i Lærdalsfjella, vel 1400 m o.h. (Johansen 1969: 38), er det ikke
umulig at bjørkeskogen har vært innen rekkevidde i varmetiden. Bjørkebeltet bør få sin
plass i arkeologenes høyfjellsmodeller.
I de nærliggende nordøstlige deler av Hardangervidda vokste furuskog til ca. 1250 m
o.h. Herover fantes et bjørkebelte av ca. 150 meters mektighet. Storparten av vidda var
skogdekket (Faarlund & Aas 1988).
Ut fra Moes (1978) materiale fra Hardangervidda var det naturlig å anta en senkning
av skoggrensene her i overgangen boreal - tidlig atlantisk tid. Dette vil i så fall få til følge mer snaufjell på Vidda. I tiden mellom 8000 og 7500 før nåtid skulle skoggrensene ha
sunket med mellom 100 og 150m og nærmet seg vår tids skoggrenser.
Ifølge Kullman (1987) og Faarlund & Aas (1988) skulle skoggrensene nå høyest til
fjells nettopp i første del av atlantisk tid. Nitter (1989) finner i Hallingdals-regionen tegn
på et klimaoptimum i siste halvdel av atlantisk tid. Han bygger på pollenanalyser, Kullman og Faarlund & Aas på datering av bjørke- og fururester, Moe på begge deler. Konklusjonene er noe forskjellige og gjelder til dels forskjellige regioner. Inntil mer materiale er blitt undersøkt, kan det best konkluderes med at klimaet i sørvestre fjelltrakter allerede i boreal tid ble klart gunstigere enn i våre dager, og at klimaforholdene holdt seg
nær optimum iallfall til senere del av atlantisk tid, dvs. i 4000 år. Mindre klimasvingninger har gjeme forekommet i dette tidsrommet.
Indrelid (1977 og 1986), Moe et al. (1978) og Seising (1986) søker å forklare hvorfor
steinalderboplasser på sørlige deler av Hardangervidda er tusen år yngre enn i de høyereliggende fjellområder i nordøst. De antar at skogen kledte sørlige deler av vidda mens de
nordøstlige delene hadde mer snaufjell i tidlig varmetid og derfor ble livsgrunnlag for
rein, som antas å ha utgjort det vesentlige næringsgrunnlaget for steinalderjegeme. Først
etter nedpressing av skoggrensen, åpning av landskapet på Sør-Vidda, og økning i reinsdyrpopulasjonen, skulle fangstfolket ha inntatt de lavere deler av Vidda. Denne forklaringen bør kanskje vurderes på ny. I alle fall trenges mer materiale for å få et klarere bilde av vegetasjonsutviklingen og naturmiljøet.
Reinen kan gjennom varmetiden ha holdt seg mye i bjørkebeltet og klart seg med
mindre tilgang til snaufjell enn den senere fikk i løpet av subatlantisk tid. «Skogsrein» er
et kjent begrep fra den lyse, åpne nordlige taigasone både i Eurasia og Nord-Amerika.
Selv mer typisk «tundrarein» tar i regelen opphold i skog vinterstid (Ahti 1961).
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Furuskog på lavere deler av vidda ga i tillegg miljø for elg. Det er liten tvil om at elgen selv har brakt med seg beina sine til Hein (Indrelid 1973). Og det er også sannsynlighet for at det fortsatt var furutrær ikke så langt unna for 5000 år siden. Bjørk burde det
vært miljø for på lune lokaliteter både ved Hein og Halnefjorden. At bjørkeskog ikke
fremtrer i pollendiagrammer (Moe D., Indrelid S. & Fasteland A. 1988) kan eventuelt
skyldes kulturpåvirkningen. Fra Vallo ved Djup er det datert bjørkestamme til 4600 år
før nåtid, 150m høyere enn lokalitetene ved Halnefjorden.
Studier av fangstanlegg kan også være med på å fortelle om tidligere tiders skoggrenser. Mens elggraver vitner om furuskog, fantes fangstanlegg for rein både i snaufjell og
bjørkeskog (Barth 198lb).
Runde jordgraver, uten rester av kileformede ledegjerder av stein, må «ha hatt en
form for ledegjerder av tre, og det mest sannsynlige er at stående bjørkeskog har blitt
brukt i forbindelse med en form for uthugging, slik at dyrene ble ledet inn i et tilsiktet
system» (Barth 1979). Gravtypen ligger i de lavere fjellområder. Tre runde reingraver
sør fra Digerronden i 1220 m's høyde indikerer, ifølge Barth, «at bjørkeskog engang må
ha vokst her oppe». Gravene virker meget gamle, skriver Barth. Er dette riktig, kan også
bjørkeskogen ha vært her. I dag går bjørkeskog i Rondane opp til ca. 1100 og 1200 m
ved henholdsvis Bjømhollia og Haverdalen.
Den intensive arkeologiske virksomhet som har vært drevet i fjellet i siste mannsalder, har særlig vært fokusert mot steinalderboplassene et jakt- og fangstmiljø som
satte lite spor etter seg i naturmiljøet.
I senere tid er oppmerksomheten også rettet mer inn på yngre perioder (Kvamme &
Randers 1982, Indrelid & Moe 1983, Magnus 1986, Bjørgo 1986, Mikkelsen 1987), perioder med tydeligere spor etter kulturaktiviteter. Kulturindikatorer i pollendiagrammer fra
Hardangervidda (Indrelid & Moe 1983), Hallingdalsfjella (Nitter 1989) og Øvre Telemark (Høeg 1987) vitner om beitende tamdyr ca. 5000 år tilbake. Markerte inngrep i
skogen spores først i pollendiagrammene fra sen neolittisk tid og bronsealder.
Også for denne senere del av varmetiden bør en ha i tankene høyere furuskoggrenser
og et bjørkebelte over furuskogen. Sannsynligvis lå skoggrensene så sent som i midten
av bronsealderen ca. 150m høyere enn dagens skoggrenser.
Det er forståelig at komet dengang kunne modnes på rydninger i furuskogen i fjelldalene i Årdal (Magnus 1986), Valldal (Hafsten 1965), Rauland (Høeg 1987) og Vestre Slidre (Høeg 1974). Mellom furuskog og snaufjell lå en verneskog av bjørk. Det er slett
ikke nødvendig å tenke seg kompollenet tilført fra lavlandet.
Selv i romertid, vikingtid og aller tidligste middelalder er det rimelig å ha en litt høyere bjørkeskoggrense enn nåtidens med i arkeologiske og historiske problemstillinger angående kulturminner i fjellet.
Fra snaufjellet i Ål i Hallingdal er funnet rester av et større jemvinneanlegg 1120 m
o.h. Kullgroper og slagg er påvist opp i 1140 meters høyde (Bloch Nakkerud 1987, Nitter
1989).
Skjølsvold (1980:140) påpeker at svært mange jemaldergraver fra sømorske fjellstrøk
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ligger i snaufjellet. Han antar, og trolig med rette, at i det minste mange av disse opprinnelig
kan ha ligget i glissent skogterreng. Dette gjelder også for setre som nå ligger på snaufjellet.
Ifølge Cabouret (1989) er det først i høymiddelalderen det fulle seterbruket er utviklet med fremstilling av melkeprodukter. Denne «moderne» seterdrift kan i det minste dokumenteres tilbake til1600-tallet (Nitter 1989:31).
Sannsynligvis har gårds- og seterbruket i fjellbygdene så gamle tradisjoner at det når
tilbake til vikingtid og romertid, men kanskje endog til bronsealder og sen-neolittisk tid
(Bøe 1944, Mikkelsen 1987). I regelen vil pollenanalytikeme spore kulturpåvirkning i vegetasjonsbildet lenger tilbake i tid enn arkeologene kan ut fra sine funn (Kvamme
1988a:367). Men hvordan den såkalte «settingen» artet seg i forhistorisk tid, vet vi lite om.
Ifølge Kvamme (1988b:195-196) er det mye som tyder på at «stølsdrift allerede i yngre
romertid var knyttet til bofast erhvervsform. Pollendigrammenes dokumentasjon av regelmessig bosetning med intensiv utnyttelse av stølsområdene, representerer således trolig
stølsdrift lik den som kjennes fra historisk tid». «Hvorvidt bruken av stølsområdene også i
bronsealder kan sammenliknes med senere tiders stølsdrift er foreløpig usikkert. I flere stølsområder synes det imidlertid som om den vegetasjon som har karakterisert kulturlandskapet frem til i dag, i hovedsak har oppstått på denne tid» (Kvamme 1988b).
Dette er mer enn tilstrekkelig tidlig til at setre i sentrale sømorske fjellstrøk kan ha vært
plassert i bjørkeskog, selv om de nå befinner seg på snaufjell1200-1260 m o.h. (Fig. 12).
I Jotunheimen finnes bjørkeskog endog i dag opp til godt over 1200 m. Det samme
finnes det eksempler på i Lærdals- og Hemsedalsfjella. Selv i østlige deler av Hardangervidda nærmer bjørkeskogene seg på sine steder sterkt 1200 m.
Ved siden av klimaforverringen i tiden 1350-1850, må vi også ha i minne kulturpåvirkningen i fjellskogene på 17- og 1800-tallet. Presset på fjellskogene var da maksimalt
(Nitter 1989: 119). Der beitepress fortsatt er tilstede, tar det tid å heve en klimatisk
bjørkeskoggrense som attpåtil har vært sterkt nedpresset ved hogst og beite.
Bjørka var det første skogdannende treet i Skandinavia etter istiden. Det har i hele
etteristiden vært bjørkeskogen som nådde høyest til fjells og lengst mot nord. Skandinavias markerte bjørkebelte er unikt i verdenssammenheng. I ti tusen år har bjørkeskoger
vært en del av miljøet, ikke bare for viltet, men også for mennesket.
Bjørkeskogens betydning for omfanget av landnåmet på Island og Grønland er åpenbar. Et klima som tillot vekst av skog, var også brukbart for mennesker. Skogen i seg
selv ga ly. Den ga ved til brensel og materiale til bolig, til redskap, våpen og gjerdetilfang. Skogen ga også vinterfor i form av lauv og ris.
Men belastningen ble stor. Hogst og beite knekket skogene, med jorderosjon til følge
(Fredskild 1982, 1988, Preusser 1976). På Shetlandsøyene forsvant bjørkeskogene allerede for 4600 år siden (Johansen 1985). Bortimot halvparten av Island kan ha vært dekket av bjørkeskog i beste varmetid. Ved landnåmet, for ca. 1100 år siden, var fortsatt 114
av Island skogdekket. Dette er siden redusert til l%.
At Islands opprinnelig mektige bjørkeskog ble utnyttet både fra gård og seter (Hitzler
1979), er greit nok. At det samme kan ha vært tilfelle for de beskjedne bjørkeforekomster
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Fig. 12. Høyestliggende aktive seter i dag er Øvre Blommestølen, 1260 m o.h., sørvest
for Reineskarvet. Bildet viser Reinestølane ca. 1200 m o.h. i sørøstenden av Reineskarvet. Dersom setrene her er gamle, kan torvtaket i forgrunnen være tatt i bruk etter at
bjørkeskogen er blitt borte.
i Østerbygda på Grønland, lyder mindre selvsagt, men høyst interessant. Ruingrupper, i
et nivå ca. 400 m o.h., tolkes som setre anlagt ved en tidligere skoggrense (Keller 1983
og 1986, Albrethsen & Keller 1986). Kanskje også Skandinavias bjørkebelte med tiden
kan trekkes inn i liknende historiske og arkeologiske problemstillinger. Det er så langt
ifra bare blæstergroper og kullmiler som vitner om skogsmiljø.
Johansen (1968:57) har dessvene rett i at undersøkelsene over vegetasjonshistorien i
sørnorske høyfjell er spredte og tilfeldige. Det trengs langt flere pollenanalyser, og det
trengs langt flere 14C daterte makrorester for å kunne si at skogsutviklingen er brukbart
kjent. Tll så lenge får en nytte best mulig den viten som finnes, og etter hvert øke denne.
Det er gledelig å se hvordan arkeologene i denne sammenheng går foran i satsing på
tverrvitenskapelig forskning.

Det henvises til artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift, Vol. 42, No. l, 1988: Faarlund & Aas, Postglasiale skoggrenser i sentrale sørnorske fjelltrakter. 14C-datering av subfossile furu- og bjørkerester.
En hjertelig takk til Kari Egede Henningsmoen som vennligst har lest gjennom manuskriptet.
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Summa ry
Mountain forests in Southern Norway during the Post-glacial period
Mountain birch forests in Norway create a natural vegetation zone above and to the north
of the coniferous forests. The non-existence of birch beits can be explained through topography, local weather conditions, soil conditions and the effects of civilisation.
The birch forest was the first to appear after the lee Age, and probably existed as a
birch belt between the coniferous and alpine beits throughout the entire warm period.
Pine wood remnants from the existing birch belt and low mountain areas in central Southern Norway tell of a pine forest about 300m higher than today's during the very best
warm period. Birchwood remnants give evidence of birch forest at least 200m higher
than today' s birch forest. There has probably been a parallel elevation of vegetationallimits, followed by a declination.
Archeologists are recommended to use earlier mountain forests in their evaluations of
the warm period' s mountain-top settlements. These can often have been in or near forests, considerably more sheltered than today's conditions show. Settlements in existing
alpine environments at Gyrinos were once in pine forests.
It is probable that the forest limits, even in the Bronze Age, the Roman Iron Age and
the Viking Age, were 150-100 m higher than today's, and this fact should be taken into
environmental consideration when analysing the higher traces of civilization from the
Bronze and Iron Ages - for example charcoal kilns, iron extraction sites, rock carvings,
graves, trapping systems and summer farms.
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Årsberetning 1/11 1989-31/10 1990
og regnskap pr. 31/10 1990

Generalforsamlingen ble holdt 28. november 1989 i Etnografisk Museums foredragssal i
Oslo. Tilstede var ca. 100 medlemmer. Preses Harald Meltzer ønsket velkommen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Bjørn Ringstrøm og E.W. Aslaksen ble
valgt til å undertegne protokollen. Preses leste årsberetningen for tiden 1/11 1988
3111 O 1989. I tilslutning til denne meddelte han at styret i sitt siste styremøte hadde vedtatt å gi støtte til Jellhaugprosjektet på kr. 30 000. Sekretæren gjennomgikk regnskapet
for beretningsperioden, samt revisors rapport. Både årsberetningen og regnskapet ble
godkjent av generalforsamlingen.
Fordi selskapets utgifter har steget vesentlig i de siste år, ville styret foreslå for generalforsamlingen at kontingenten forhøyes fra og med 1990 slik:
fra 125 til150 for enkeltmedlemmer
fra 60 til 75 for studenter
fra 150 til200 for familiemedlemskap
fra 250 til 500 for bedriftsstøttemedlemmer
Forhøyelsen ble vedtatt av generalforsamlingen.
Til reisestipend for 1989 var det ingen søkere.

Valg
Tor Tank-Nielsen redegjorde for Valgkomiteens arbeid. Harald Meltzer ønsket avløsning
etter 13 år i styret, hvorav 8 år som preses. Jens W. Berg var villig til å overta vervet for
l år, hvoretter Lise Tschudi var villig til å overta som preses for de neste 2 år. Dette ble
vedtatt. Generalsekretæren Øystein Johansen ønsket avløsning. Egil Mikkelsen ble valgt
til ny generalsekretær. For øvrige medlemmer av styret var det gjenvalg. - Som valgkomite for 1990 ble valgt Tor Tank-Nielsen, Ingrid Sannes Johnsen og Laila Drage.
Egil Mikkelsen presenterte kveldens foredragsholder, førsteamanuensis Anne Stalsberg, som fortalte om «l vikingenes fotspor i Russland». Foredraget ble ledsaget av lysbilder. Hun ble hjertelig takket av Egil Mikkelsen, som syntes foredraget var en fin forsmak på den eventuelle tur selskapet skulle ha til Russland. Medlemmene hadde anledning til å stille spørsmål.
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Harald Meltzer takket for seg og overrakte selskapets klubbe til Jens Berg. Den nye
generalsekretæren, Egil Mikkelsen, ble ønsket velkommen i styret. Jens Berg takket for
tilliten som var vist ham. Harald Meltzer fikk meget ros for sitt arbeid med arrangement
av turer og hans arbeide for å plassere selskapets midler til gode renter slik at selskapet
har kunnet gi støtte til mange arkeologiske formål. Han fikk i oppdrag å fortsette arbeidet
med den påtenkte tur til Russland. Han ble overrakt en gave fra selskapet. Meltzer takket
for denne og ønsket Jens Berg lykke til som preses. Jens Berg hevet så den offisielle delen av møtet.
Aftenen ble avsluttet med selskapelig samvær i Oldsaksamlingens lokaler, der 75
medlemmer hadde samlet seg. Egil Mikkelsen ønsket velkommen til bords. Erling Johansen avsluttet samværet med noen velvalgte ord.
3.-11. juni 1990 arrangerte selskapet en ekskursjon til Sovjet med 58 deltagere.
25. august 1990 hadde selskapet tur til Ringerike med 60 deltagere.
Fra Richard Fuglesang har selskapet mottatt kr. 10 000 til forsterkning av Reisestipendfondet.
Viking 1990 er trykket i Tangen-Trykk AS, Drammen, og forelå i november 1990.
NAVF har bevilget kr. 40 000 til Viking 1991. Meldingsbladet er sendt medlemmene tre
ganger i beretningsperioden.
Det er kommet to søknader til reisestipend.
Selskapet har i beretningsperioden fått 48 nye enkeltmedlemmer, 11 familiemedlemskap og l livsvarig medlemskap. Strøket i løpet av perioden er 35 enkeltmedlemmer og 4
familiemedlemskap.
Det har vært avholdt 4 styremøter. Styrets sammensetning har vært:
Preses:
Generalsekretær:
Visepreses:
Styremedlemmer:

Jens W. Berg
Egil Mikkelsen
Lise Tschudi
Erling Johansen
Henry Tscudi
Einar Løchen
Jacki Homer
Varamedlemmer: Arne Bakken
Bjørn Ringstrøm
Anne-Sophie Thommessen
Kr. A. Arnesen
Revisor:
Tor Tank-Nielsen
Valgkomite:
Laila Drage
Ingrid Sannes Johnsen
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Tur til Russland og Latvia 3.-11. juni 1990
Norsk Arkeologisk Selskaps tur i 1990 gikk i «Østerveg», i vikingenes fotspor i Sovjetunionen. 58 medlemmer deltok på turen, godt ledet av Anne Stalsberg, norsk arkeolog
med Sovjetisk arkeologi som spesiale. Første dag gikk turen med Aeroflot charterfly fra
Oslo til Leningrad, med overnatting på hotell Prebaltiyskaya.
Mandag 4. juni var det byrundtur i Leningrad, langs den brede Neva-floden og de
mange praktbygninger som omkranser den og fyller også andre deler av byen, som ble
grunnlagt av Peter den Store i 1703. Om ettermiddagen var det tur til Isaackatedralen, en
mektig åpenbaring av russisk ortodoks arkitektur.
Tirsdag 5. juni var det heldags tur med buss til Staraja Ladoga, en av vikingenes aller
viktigste byer i Russland. I dag ligger stedet utenfor turistenes alfarvei. Borganlegget
med murer og tårn av stein var under restaurering. I ett av tårnene var det innredet en liten arkeologisk museumsutstilling. Like utenfor denne middelalderborgen ligger restene
av vikingtidens bosetning, hvor det fortsatt foregår arkeologiske utgravninger.
Onsdag 6. juni var dagen for museumsbesøk i Leningrad. Første mål var Museum for
det Sovjetiske Folks Etnografi, med store samlinger fra dagliglivet fra ulike deler av
Sovjetunionen. Det store høydepunktet var imidlertid besøket i Vinterpalasset med Eremitage-museets enorme samlinger. Først så vi på Skytergravene fra Altai, med klær og
annet organisk materiale usedvanlig godt bevart etter opphold i permafrostjorden. Deretter viste dr. Olga Davidana selskapets medlemmer noen av de fine vikingtidsfunnene
som er gjort i Russland: smykker av ulike slag, beinkammer o.a. Med bare to timer til
disposisjon, førte det til at de fleste nærmest måtte løpe gjennom resten av Eremitagen.
Det var synd, men da har en i alle fall minst en god grunn til å komme tilbake. Om aftenen overvar vi en nydelig fremføring av «Svanesjøen», av medlemmer av Kirov- og Bolsjoi-baletten.
Torsdag 7. juni var det avreise fra Leningrad og en 3 timers busstur til Novgorod og
Hotel Intourist. Etter lunsj var det her byrundtur, først til Volkovflodens høyre bredd der
handelsmennene holdt til i middelalderen. Deretter besøkte vi den venstre bredden, med
den gamle bebyggelsen omgitt av vollgraver og murer. Her ligger den vakre Sankta Sofia-katedralen med sine mange fine ikoner.
Fredag 8. juni besøkte selskapet de arkeologiske utgravingene i Novgorod, i nærheten
av Treenighetskirken. Disse pågår hvert år. På dette feltet var en kommet ned til lag fra
1200-tallet. Den eldste bosetningen i Novgorod, den tiden da vikingene holdt til her, skal
gå tilbake til midten av 800-tallet. Det var et syn å se omkring 150 skolebarn som, under
kyndig veiledning deltok i utgravningene. Og funn gjorde en hele tiden. Fra utgravningene reiste vi et lite stykke sør for Novgorod, til Jurjevklosteret ved Ilmensjøen, et nydelig
sted, med sine hvitkalkete bygninger og sine blå løkkupler med gullstjerner på. Deretter
var det besøk i Vitoslavlitsy friluftsmuseum, med fine eksempler på gammel russisk trehusbebyggelse. Etter lunsj besøkte vi Novgorod Museum, med en mangfoldig presentasjon av Novgorods historie, bl.a. fra de arkeologiske utgravningene.
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Lørdag 9. juni fortsatte bussreisen fra Novgorod til Pskov og Hotel Risjskaja. Pskov
har også sin middelalderborg. Her er det foretatt utgravninger, og murer og kirker er fint
restaurert. Byen hadde nære handelsforbindelser med Skandinavia på 900- og 1000-tallet, noe også arkeologiske funn i museet i Pskov kunne fortelle om (bl.a. en Harald Hårdråde-mynt).
Søndag 10. juni var det avreise fra Pskov, med kurs for Riga i Latvia. Første stopp var
Izborsk, et borganlegg som hadde vært under utgraving siden 1971. Borgen ligger i et
nydelig, bakket landskap med små sjøer. Stedet er omtalt i skriftlige kilder først gang i
862. Ved ankomst til Riga tok vi inn på Hotel Latvia. Om ettermiddagen var det byvandring i den gamle delen av byen, som på tross av ødeleggelser under den andre verdenskrig, fortsatt er preget av den middelalderlige og senere Hansa-bebyggelsen.
Under hele turen fikk vi svært god informasjon og personlige synspunkter på ulike sider av dagens Sovjetunionen og den situasjon dette landet befinner seg i. Det var våre to
sovjetiske guider, som fulgte oss på hele turen, som bragte oss denne høyaktuelle informasjonen fra et land i kraftig forandring. Dermed bidro turen til å knytte fortid, nåtid, og
fremtid sammen på en aktuell måte.
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Resultatkonto pr. 31.10.1990
Utgifter
Lønningskonto (inkl. redaksjonen av Viking)
Arbeidsgiveravgift
Diverse utgifter
Kontorrekv., porto, tlf.
Meldingsbladet
Årsmøtet 1989
Støtte til arkeologiske formål
Viking 1989 (restregning)
Viking 1990 (ikke bet.)
Høsttur, Ringerike

kr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

kr.

77 892,50
12 814,00
6 010,07
15 482,31
20 759,80
5 541,80
30 000,00
5 281,10
98 000,00
l 561,96
273 343,54

Inntekter
Kontingent
Salg av Viking
Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd
Annonse Viking 90
Renteinntekter
Administrasjon av
Russlands-tur
Underskudd

»

101 775,00
22 896,00

»
»
»

35 000,00
2 500,00
45 068,32

»
»

31 543,56
34 560,66
273 343,54

kr.

kr.

Balansekonto pr. 1.11.1990
Aktiva
Kassa
Postgirokonto
DnB 7001 06 00365
DnB 7056 63 37663
DnB 7056 66 15191
Gjeldsbrev

kr.
»
»
»
»
»

kr.

Regnskapet revidert og
beretning avgitt.
142

521,90
30 951,93
69 904,24
83 880,00
153 947,61
245 000,00
584 205,68

Passiva
I. & R. Fuglesangs Reisestipendfond:
1111-89
kr.24801,53
v/R. Fugle» lO 00,00
sang
31110-YO rtr. » 3 828,00
kr 38 629,53
Universitetets
Oldsaksamling
» 100 000,00
Kreditorer
» 103 281,00
»
11 520,00
Skattetrekk
Kapitalkonto:
1111-89
kr 365 335,81
-årets under» 330 775,15
» 34 560,66
skudd
» 584 205,68

Erik Schia

OSLO I NER TIVIIffi
Liv og virke i middelalderbyen
Aldri har det eldste Oslo vært levendegjort som i denne vakre boken som bygger på
de aller siste arkeologiske funn i Gamlebyen, og kaster nytt lys over Oslos historie. Vi
kan lese om livet i middelalderbyen, og gjennom fargerike rekonstruksj onstegninger
får vi se hvordan byen og bygningene så ut. Særlig interessante er Erik Schias nye
teorier om Oslos alder. Arkeologien viser at byen må være eldre enn vi hittil har trodd.
Trolig var det danskene som la det første grunnlaget for denne byen innerst i Viken.
Illustrert 335,- (ih.)
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