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Inger Stor/i 

Fra <<kultur>> til <<natur>>. 
Om konstitueringa av den 
<<arktiske>> steinalderen 

Bak de tilsynelatende endeløse rekkene av arkeologisk materiale i kronologisk orden, 
var det særlig ett tema som engasjerte 1800-tallsarkeologene, nemlig spørsmålet om 
Skandinavias eldste befolkning og dens forhold til dagens skandinaver. 

I denne diskusjonen kom arkeologisk materiale fra Nord-Skandinavia til å spille en 
vesentlig rolle. Nå er det lite som tyder på at arkeologer på denne tid nærte noen sær
skilt direkte interesse for nordskandinavisk forhistorie. Men vi skal se at indirekte 
spilte tolkninger av materiale fra dette området en sentral rolle. Vi skal også se at tolk
ningene av det skandinaviske steinaldermaterialet gjennomgikk ei radikal endring i 
tida fra omkring 1840 til omkring 1870, ei endring som fikk vidtrekkende konsekven
ser for synet på det nordskandinaviske materialet generelt, og på samisk forhistorie 
spesielt. 

Jeg skal demonstrere omslaget ved først å gå inn på Sven Nilssons verk «Skandina
viska Nordens Urinvånare» fra 1838. Her blir samene oppfattet som etterkommere 
etter Skandinavias eldste innbyggere. Denne oppfatninga fikk imidlertid avløsning i 
løpet av 1860- og 1870-åra av en ny teori. Det skjedde gjennom utkrystalliseringa av 
ei egen gruppe av såkalte arktiske steinaldergjenstander i det nordlige Skandinavia. 
Ved at arkeologien greide å isolere en arktisk steinalderkultur, unngikk man å måtte 
regne med noe vesentlig samisk bidrag til Skandinavias historie. 

Ei kort innføring i arkeologien på 1800-tallet. 

Arkeologi var på 1800-tallet langt fra noe tradisjonsrikt fag. Tvert imot, hele debatten 
omkring Skandinavias eldste befolkning skjedde mer eller mindre parallelt med kon
stitueringa av faget som sådant. Før vi går videre, finner jeg det derfor nødvendig å 
skissere konturene av skandinavisk arkeologi på 1800-tallet. 

I 1836 presenterte dansken Christian Jurgensen Thomsen et verk med tittelen 
«Ledetraad til nordisk Oldkyndighet». Dette verket inneholdt igjen en artikkel 
«Kortfattet Udsikt over Mindesmærker og Oldsager fra Nordens Oldtid»- som skulle 
vise seg å få like stor betydning for den moderne fortidsforskninga som Darwin's verk 
«Artenes opprinnelse» fra 1859 kom til å få for biologien. 

I artikkelen skilte Thomsen mellom tre forhistoriske perioder, nemlig steinalderen, 
bronsealderen og jernalderen. Dette var i og for seg ikke noe originalt foretak etter-
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som både vitenskapsmenn og filosofer tidligere hadde inndelt menneskehetens histo
rie etter et tilsvarende skjema. Men den eldre formen for fortidsforskning- antikvari
anismen- som de var representanter for, satte alvorlige grenser for fortidsforskninga. 
Antikvarer tviholdt for det første på Bibelens lære om at Skapelsen hadde funnet sted 
ca. 4000 år f. Kr. For det andre mente de at det fantes pålitelige skriftlige kilder så 
langt tilbake. Av den grunn betraktet de oldfunn bare som illustrasjoner eller tilleggs
informasjon til de historiske kildene. Antikvarianismen ga m.a.o. ikke rom for fore
stillingene om ei forhistorie. 

Foranledninga for Thomsens arbeid var at han hadde fått i oppdrag å klassifisere 
ei samling på omkring 500 gjenstander som var kommet inn til den danske Oldsaks
kommisjonen. I likhet med antikvarene startet han med å sortere gjenstandene etter 
bruksområder, dvs. at han skilte mellom kniver, meisler, kokekar osv. Deretter sor
terte han gjenstandene i hver enkelt gruppe etter hvilket materiale de var laget av og 
hva slags form de hadde. Etter at typene var definert, noterte han seg hvilke gjenstan
der som var funnet sammen såkalte slutta funn - og hvilke gjenstander som aldri 
forekom samtidig. Han undersøkte også dekorasjonen på gjenstandene og fant ut at 
den varierte systematisk fra ett slutta funn til et annet. På den måten ble det mulig for 
han å skille f.eks. mellom bronsegjenstander som var lagd i bronsealderen, og bron
segjenstander som var lagd i jernalderen. 

Ved å utarbeide en kontrollert kronologi for hele Danmarks forhistorie som var helt 
uavhengig av de skriftlige kildene, hadde Thomsen lagt grunnlaget for den moderne 
arkeologisk vitenskapen, og innen 1860 var den en veldefinert disiplin i mange av de 
mindre landene i Vest- og Nord-Europa. I England og Frankrike holdt man ennå noen 
tiår på den «antikvariske» tradisjonen. Men når den forhistoriske arkeologien etter 
hvert fikk sitt gjennombrudd også i disse landene, valgte arkeologene her å konsen
trere forskningsinnsatsen omkring den inntil da uante tidsdybden i menneskehetens 
historie. På den måten oppsto det etterhvert to ulike tradisjoner innafor europeisk 
arkeologi, en såkalt skandinavisk tradisjon som befattet seg med utviklinga i de sei
nere periodene av forhistoria, og en paleolittisk tradisjon som var opptatt av mennes
kets opprinnelse (Trigger 1989:73-86, jfr. Klindt-Jensen 1975 .) 

Sven Nilsson og «Skandinaviska Nordens Urinvånare» 

Sven Nilsson var i mange år professor i zoologi (naturalhistorie) ved Universitetet i 
Lund og hadde studert under ledende franske vitenskapsmenn. Som en del av et verk 
om Sveriges fauna hadde han i 1834 utgitt «Udkast til Jaktens och Fiskets Historia 
på Skandinavien». På dette tidspunktet var han ikke kjent med Thomsens treperiode
system, men på samme måte som Thomsen argumenterte han for at stein- og bronse
alderen gikk forut for en historisk jernalder. Han mente bestemt at Sveriges eldste 
innbyggere levde av jakt og fiske, og at de ikke eide metaller. 

I årene 1838-43 utkom så verket «Skandinaviska Nordens Urinvånare« (Nilsson 
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1838-43). Nilsson søkte her svar på følgende spørsmål: Har dagens skandinaver -
eller gotere som han sier - bebodd Skandinavia fra de eldste tider, eller har de inn
vandret og fortrengt et eldre folk? I tilfelle ja, bodde de her samtidig, eller fulgte de 
etter hverandre i tid? Han ville også ha svar på spørsmålene om hvilken stamme det 
eldste og det nesteldste folket tilhørte, hva de levde av og hvilket utviklingstrinn de 
sto på. 

Den eneste sikre måten å finne svar på disse spørsmålene var ifølge Nilsson selv å 
benytte seg av naturforskerens komparative metode. Denne ville, sa han, «u tan tvifvel 
leda till bestamda svar på de forut framstallda frågorna. Hufudskålarna skola, genom 
jemforelse med de lefvande folkstammars, ådagalagga hvilken stam de tillhort; och 
redskapen sko la lara oss hvad lefnadssatt de menniskor, som begagnat dem, fort, och 
på hvad grad af bildning de stått» (Nilsson 1838-43, hf. l:I-II). Altså, Nilsson ville 
ved å sammenligne hodeskaller fra steinalderen og sin egen samtid, finne ut hvilken 
«stamme» steinalderfolket hadde tilhørt, mens redskapene ville fortelle hvilket utvik
lingstrinn de sto på. 

Det er innlysende, mente han, at de menneskene som i det daglige benyttet seg av 
redskaper av stein, måtte være uvitende om bruken av metaller, og at de derfor tilhørte 
det laveste stadiet i mennesket uvikling, eller at de var det man i dagligtalen omtalte 
som «ville» (ibid.:l). En stor del av steingjenstandene var funnet i monumentale gra
ver fra steinalderen, såkalte megalittgraver. Mange av gravene inneholdt også kranier 
som Nilsson sammenlignet med kranier fra sin egen tid. Konklusjonen hans var at de 
menneskene som var gravlagt i steinaldergravene ikke hadde tilhørt den moderne 
svenske - eller gotiske - folkestammen. Følgelig kunne heller ikke steinredskapene og 
megalittgravene ha tilhørt forfedrene til dagens svenske befolkning. 

«Då det så forhåller sig att vi icke igenfinna Skandinaviens aldsta urfolk i den stam, 
som nu bebor landet», hevdet Nilsson, «så måste vi soka det i någon annan folk
stam». Han avviste ideen om at megalittgravene tilhørte kelterne, slik mange av hans 
samtidige hevdet. Megalittgraver finnes riktignok både i England og Frankrike, som 
jo er gamle keltiske områder, men dette var ikke gode nok argumenter. Kelter var nem
lig ifølge Nilsson en sekkebetegnelse for flere ulike folkestammer. Men, føyde han til, 
dersom man med kelter mener det folk som fjellskottene er nedkommere etter, er det 
grunn til å tro at de menneskene som på et seinere tidspunkt trengte seg inn i Skandi
navia og som brakte med seg redskap av bronse, var av keltisk avstamning (ibid.:8). 

Nilsson avviste altså enhver forbindelse mellom Skandinavias steinalderbefolkning 
og kelterne. Istedet hevdet han at kraniene fra steinaldergravene har en påfallende lik
het med samenes. «Man har således allt skal att antaga», konkluderte han, «at Lapp
folket ar den sista qvarlefvan i vår Nord af den folkstam, som byggt dessa grifter (dvs. 
megalitter) samt tillverkat och begagnat de i dem forvarade redskaper af sten, djurben 
m.m.» (ibid.:ll). Hovedkonklusjonen var at samene er de siste gjenlevende av ei stein
alderbefolkning som ikke bare bebodde Skandinavia, men også de øvrige delene av 
Nord- og Vest-Europa. 
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Nilsson skilte mellom 4 stadier i menneskets utvikling; det ville stadiet som han 
betraktet som menneskehetens «barndom», og som var basert på jakt, fiske og san
king. Deretter fulgte gjeter- eller nomadestadiet, som han regnet som en slags «ung
domsfase». Etter den igjen fulgte jordbruksstadiet. Endelig fulgte sivilisasjonen, som 
han oppfattet som ei forutsetning for penger, skriftspråk og arbeidsdeling (Daniel 
1975:49). Denne klassifiseringa kom til å få stor betydning for ettertidas samfunns
forskere. Den var bl. a. grunnlaget for Morgans og seinere Engels' klassifisering av 
samfunnets utviklingsstadier. 

Nilsson fulgte ikke opp denne klassifiseringa ved å koble den til stein-, bronse- eller 
jernalderen (ibid.). Allikevel viser arbeidet hans at han var en tro tilhenger av evolu
sjonismens lære om at alle samfunn gjennomgår de samme utviklingsstadier. 

Et av hovedsynspunktene i den evolusjonistiske utviklingsteorien er at framgang er 
et naturlig og dominerende trekk i menneskets historie, og at framgangen finner sted 
gjennom ei rekke lovmessige stadier, såkalt unilineær evolusjon. Et annet hovedsyns
punkt er prinsippet om psykisk enhet, dvs. at alle mennesker er født med samme intel
ligens og følelser, og at de derfor har det samme potensiale for utvikling. Etter denne 
teorien er kulturforskjeller ikke et resultat av ulik intelligens, men forårsaket av kli
matiske forhold eller andre forhold i omgivelsene som har hemmet utviklinga mot 
høyere stadier, eller de blir oppfattet som mer eller mindre historiske «uhell». Evolu
sjonistene mente følgelig at europeerne har gjennomgått alle disse stadiene, mens 
teknologisk sett mere primitive samfunn bare har passert gjennom de første (Trigger 
1989:59.) 

Metodologisk bød evolusjonismen på store muligheter for arkeologien. Ved å sam
menligne forhistoriske gjenstander med tilsvarende gjenstander som var i bruk blant 

Fig. l. Sven Nilssons sammenligning av megalittgrav i Skåne (t.v.) og grønlandske vinterhus fra 
nyere tid (t.h.). (Etter Nilsson 1838-43J hefte 1.) 
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dagens primitive folkeslag, mente man nå å kunne framskaffe sikker kunnkap om for
historiske samfunn. Sven Nilsson var således overbevist om at etnografisk materiale 
fra både arktiske områder, Nord-Amerika og sågar fjernere områder som Stillehavet, 
kunne kaste lys over Skandinavias steinalderkultur. 

Et eksempel er hans sammenligning av megalittgraver fra Skåne og grønlandske 
vinter hus fra nyere tid (fig. 1). Felles for begge, sa Nilsson, er at de har flatt tak over 
et ca. 5 fot høyt rom, de har en lang overbygd sidegang som alltid vender mot øst eller 
sør, og som er 2 til 3 fot brei og 3 fot høy. Som regel er plassen midt i hovedrommet 
ubenyttet, mens rommet langs veggene er inndelt i mindre avdelinger der beboerne sit
ter i samme stilling som alle dagens polarfolk gjør. Og sier han, «Det ar val knappast 
mojligt att någon kan antaga alla dessa så mångfaldiga, så vasendtliga och så nog
granna ofverensstammelser for tillfaldiga! I fall någon sådan finnes, anmodas han 
for vetenskapens skull att framlagga skal och bevis for sin mening; ty ... sedan lik
heten eller snarare identiteten blifvit ådagalagd, låter den svårligen afvisa sig med ett 
maktspråk eller ett utbrudd af harm.» (Nilsson 1838:11.) 

Konklusjonen hans var at megalittene på alle punkt viser overensstemmelse med 
bygningsmåten til den delen av polarstammen, som «i anseende till sin annu fortfa
rande råhet, mest bibehållit sina urgamla bruk.» (Ibid.:13). 

Etter Nilssons oppfatning kom utviklinga mot høyere stadier aldri i gang blant 
Skandinavias opprinnelige steinalderbefolkning. Istedet ble de stadig trengt lenger 
mot nord av innvandrende keltere som ved å ha tatt i bruk metaller - dvs. bronser -
hadde nådd et høyere utviklingsstadium, men som riktignok på et seinere tidspunkt 
selv ble overmannet av de kulturelt overlegne goterne. Denne framstillinga av Skandi
navias tidligste utvikling ga for Nilsson og hans samtidige ei tilfredsstillende forkla
ring på de forskjellene man mente å observere mellom befolkninga i Nord- og Syd
Skandinavia. 

To steinalderkulturer - to steinalderfolk 

Oppfatninga om en fellesskandinavisk steinalderkultur hadde autoritet helt fram til 
midten av 1860-tallet. På dette tidspunktet begynte imidlertid tilveksten av arkeolo
giske funn å få et betydelig omfang, og arkeologer merket seg etterhvert markerte for
skjeller i steinaldermaterialet fra Syd- og Nord-Skandinavia. Også kranieforskere 
begynte å stille spørsmålstegn ved Sven Nilssons tolkninger, og mange argumenterte 
sterkt for at de sydskandinaviske steinalderkraniene var av den langstrakte typen, 
mens de samiske var av den korte typen (Montelius 1874:150). Forskerne hevdet istedet 
det synspunktet at steinalderkraniene både fra sydsvenske og danske megalittgraver 
hadde flere likhetstrekk med moderne svensker og dansker enn med samene 
(ibid.:151). 

Hans Hildebrand (1866) og Oluf Rygh (1867) foreslo derfor i hver sine artikler at 
det i det nordlige Sverige og Norge hadde eksistert en steinalder kultur som i sin opp-
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rinnelse var uavhengig av den sydsvenske. Det som særpreget det nordskandinaviske 
steinaldermaterialet var redskaper av slipt skifer. Liknende redskaper var funnet både 
i Finland og Russland, og det ble derfor antatt at disse gjenstandene var av østlig 
herkomst. 

to ., 

LAGE DE LA PIERAE ARCTIQUE 
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Fig. 2. Skijersakenes kjente utbredelse på Ryghs og Montelius tid. (Etter Montelius 1876.) 
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Oluf Rygh tok seinere opp igjen spørsmålet om skifersakene i forbindelse med 
undersøkelsen av en nyoppdaget avfallsdunge, eller mødding, i nærheten av Steinkjer 
(Rygh 1872). I avfallsdungen var det funnet ei rekke gjenstander som alle var av skifer, 
og som Rygh påpekte ikke hadde synderlige likhetstrekk med de sydskandinaviske 
steinsakene. Han gikk ut fra at forskjellen ikke bare var betinget av forskjellige livsvil
kår for befolkninga i de ulike områdene. Samtidig understreket han fellestrekkene 
mellom dette materialet, dvs. skifersakene, og gjenstander som var funnet i de eien
dommelige gravene på nordsiden av Varangerfjorden, som man ifølge Rygh «vistnok 
med god Grund have henført til Lappernes Forfædre» (ibid.:105-106). 

Rygh foretok en gjennomgang av alt skifermaterialet som var funnet i Norge. Han 
oppdaget at slike gjenstander forekommer langt hyppigere i nord enn i syd, mens det 
omvendte er tilfelle for det han omtaler som «de almindelige Stensager«; de fore
kommer langt hyppigere i syd enn i nord. Funnene fra avfallsdungen ved Steinkjer, 
som altså utelukkende inneholdt redskap av skifer, styrket ifølge Rygh oppfatninga 
om at man i Norge og Sverige, og sannsynligvis også flere nordlige land, har hatt to 
steinalderkulturer og to steinalderfolk. 

Fig. 3. Oluf Rygh (1833-99) var den første arkeologen som knyttet skijersakene til en egen 
«arktisk>> steinalderkultur i det nordlige Skandinavia. 
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Rygh (fig. 3) foreslo at den nordlige av disse skulle kalles for den arktiske gruppe 
(ibid.:113). Gjenstander fra den arktiske gruppa av steinsaker fantes dessuten i områ
der som så langt tilbake en hadde historisk vitnesbyrd om det, hadde vært samiske 
bosettingsområder. Derfor mente han at man med god grunn kunne anta at den ark
tiske steinalderkulturen representerte samenes forfedre. Nå var det et problem at 
begge funngruppene forekom i store deler av Norge, og et naturlig spørsmål var der
for hvordan de forholdt seg til hverandre i tid. Til tross for at materialet ifølge Rygh 
selv var for spinkelt til å si noe entydig om dette, mente han at sannsynligheta var 
størst for at den arktiske kulturen var den eldste. 

Arktisk versus sydskandinavisk steinalder 

I løpet av 1800-tallet hadde det langsomt vokst fram tendenser som brøt med evolu
sjonismens forestilling om psykisk enhet. Napoleonskrigene hadde fremmet en nasjo
nalistisk reaksjon som ble oppmuntret av regimene i Frankrike, Tyskland og Italia 
etter Napoleons fall. Romantiske forestillinger om nasjonale og etniske forskjeller 
fikk etterhvert gjennomslag i befolkninga, noe som i sin tur oppmuntret intellektuelle 
til å betrakte nasjonale særegenheter som resultat av biologiske forskjeller som var 
uimottakelige for forandring. 

Etterhvert ble det vanlig både blant romanforfattere og forskere å anvende rase
faktorer istedet for miljøfaktorer for å forklare variasjoner i ulike samfunns utvik
ling (Trigger 1989:112). Slike forklaringer hadde røtter helt tilbake til middelalderen, 
men med Darwins utviklingslære fikk trua på rasemessige forskjeller vitenskapelig 
anerkjennelse og legitimitet. Darwin trodde at mindre siviliserte folkegrupper også 
var mindre utviklet intellektuelt og følelsesmessig enn europeerne. Ved å framstille 
den kulturelle utviklinga som en uadskillelig del av den biologiske, dvs. at det er en 
sammenheng mellom kulturell utvikling og intelligens, framsto darwinistisk utvik
lingslære som ei motsetning til den gamle evolusjonismens oppfatning om psykisk 
enhet. 

Det darwinistiske synet på menneskets utvikling ble inkorporert i forhistorisk 
arkeologi av engelskmannen John Lubbock- seinere Lord Avebury (fig. 4). I 1865 ble 
boka hans, «Pre-historie Times, as Illustrated by Ancient Remains, and the Manners 
and Customs of Modern Savages» publisert for første gang. Boka ble ifølge den kana
diske arkeologen Bruce Trigger (1989:114) det mest betydningsfulle arkeologiske 
arbeid i løpet av 1800-tallet. Lubbock var en varm tilhenger av den gamle evolusjonis
mens ide om at all samfunnsutvikling følger et universelt mønster. Det nye var at han 
inkorporerte darwinismens lære om at den kulturelle utviklinga ikke kan studeres 
uavhengig av den biologiske, dvs. intelligensen. Han insisterte på at mennesker gjen
nom naturlig utvelgelse ikke bare hadde utviklet forskjellige kulturer, men også ulike 
evner til å utvikle og nyttiggjøre seg kultur. Lubbock oppfattet det moderne Europa 
som et produkt av intensiv kulturell og biologisk utvikling. Med denne enkle forkla-
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ringa kunne man således gjøre rede for både sosiale forskjeller i hvert enkelt land og 
for Europas uttalte overlegenhet over andre samfunn (Trigger 1989:114-116). 

I 1874 ble den 7. Internasjonale Arkeologkongressen arrangert i Stockholm. Det er 
all grunn til å tro at deltakerne på kongressen hadde kjennskap til John Lubbocks 
bok, og at de derfor også var fortrolige med den darwinistiske tenkemåten. Skandina
vias steinalder ble behandlet på en egen sesjon på kongressen, og alle innlegg samt 
etterfølgende diskusjoner er trykt i kongressrapporten (Congres International ... , 
1876). 

Kommer så det darwinistiske tankegodset til uttrykk i diskusjonen omkring to
delinga av den skandinaviske steinalderen i en nordlig og en sydlig del? Det er vanske
lig å gi noe entydig svar på dette spørsmålet. Det klareste uttrykket for slik påvirkning 
kom fra professor Virchow, fysisk antropolog fra Berlin, som foreslo en undersøkelse 
av en serie kranier fra steinalderen og fram til dagens moderne skandinaver for om 
mulig å påvise synlige endringer i kranieformen (Congres International ... , 
1876:214-217 ,223-225). Dette forslaget ser imidlertid ikke ut til å ha falt i særlig god 
jord, og den danske arkeologen Jens J. A. Worsaae hevdet f. eks. at han aldri i sine 
steinalderstudier hadde uttalt seg om antropologiske detaljer (Congres International 

Fig. 4. Engelskmannen John Lubbock (Lord Avebury) (1834-1913) inkorporerte Darwins utvik
lingslære i forhistorisk arkeologi. Boka hans, «Pre-historie Times, as Illustrated by Ancient 
Remains, and the Manners and Customs of ModernSavages» fra 1865 ble det mest betydnings
fulle arkeologiske arbeidet i løpet av 1800-tal!et. 
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... , 1876:227). Med dette ga han i det minste uttrykk for en viss uvilje overfor darwi
nismens kobling mellom kultur og intelligens. 

Men til tross for at ingen av de skandinaviske arkeologene eksplisitt ga uttrykk for 
oppfatninger som var påvirket av slike tanker, er det åpenbart at synspunkter som 
fulgte i kjølvannet av darwinismen preget deres oppfatninger av forholdet mellom de 
to kulturene. Worsaae uttalte bl.a. at han allerede for mange år siden hadde hevdet 
at oppfatninga om en fellesskandinavisk steinalderkultur ikke kunne godtas, og at 
man kunne vente seg en fullstendig revolusjon i spørsmålet om Skandinavias eldste 
befolkning. Han mente også at det måtte ha eksistert to grupper som hadde inn
vandret og nærmet seg hverandre fra hver sin kant. Men der de møttes, var den sydlige 
gruppa med sin overlegne kultur i stand til å erobre landområder som i utgangspunk
tet var tatt i bruk av medlemmer av den arktiske gruppa (Congres International ... , 
1876:207). Med dette ga Worsaae uttrykk for at han betraktet den sydskandinaviske 
gruppa av steinsaker som spor etter ei kulturelt overlegen befolkning. 

I et arbeid fra 1874 hadde Montelius avslørt tilsvarende holdninger som Worsaae 
når det gjelder spørsmålet om hvilken forbindelse det er mellom den sydskandi
naviske steinalderbefolkninga og dagens skandinaver. Her slo han nemlig fast at «det 
(ar) i høg grad sannolikt, att det rinner något af det nordiska stenåldersfolkets blod 
i de nu lefvande skandinavernas ådror. Ty afven om Nordens befolkning efter sten
ålderens slut mottagit nya tillsatser, ar det faga troligt att ett folk, hvilket dock hunnit 
den utveckling som stenålderns nordbor, kunnat helt och hållet utrotas» (Montelius 
1874:152). 

Både Worsaae og Montelius tilskrev m.a.o den sydskandinaviske steinalderbefolk
ninga et mye større potensiale for utvikling enn den arktiske. Montelius skriver t.o.m. 
at steinalder ikke alltid nødvendigvis er ensbetydende med fullkommen mangel på 
sivilisasjon. Som eksempel viser han til den forbausende graden av dannelse blant 
Tahitis urbefolkning ved europeernes første besøk (bid.:157). 

Den nordskandinaviske steinalderbefolkninga tillegges ikke tilsvarende evner og 
muligheter. Worsaae sier rett ut at «Alt peger hen paa en større aandelig Fattigdom 
og paa mærkelig primitive Tilstande, som dog her oprindelig neppe kunne være 
ældre, end den yngste Steenalder i sydligere og vestligere Lande, men som til Gjen
gjeld i det yderste, afsondrede Norden have bevaret sig langt ud over Steenalderens 
fuldstændige afslutning saavel i det egentlige skandinaviske Norden som i det øvrige 
Europa» (Worsaae 1872:342-343). Den nordskandinaviske steinalderbefolkninga var 
altså ikke bare mere primitiv enn den sydskandinaviske. Den var også ute av stand til 
å hold tritt med utviklinga i sør. 

Rygh tok opp spørsmålet om forbindelsen mellom den arktiske steinalderen og den 
samiske befolkninga (1872, 1876). Han viste bl.a. til funnene fra Kjelmøy på sørsida 
av Varangerfjorden, som var kjent allerede på det tidspunktet (jfr. Olsen 1991). 
Mange av funnene herfra var av nøyaktig samme type som de fra den samiske grav
plassen på Mortensnes på nordsida av Varangerfjorden. 
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Ifølge Rygh er det all grunn til å tro at den arktiske steinalderen varte mye lenger 
enn den sydskandinaviske. Ja, han hevder at man faktisk har opplysninger som tyder 
på at samene brukte redskap og våpen av stein, bein og horn helt fram til begynnelsen 
av 1800-tallet (1876:180-181). Denne opplysninga skal stamme fra en «trovardig per
son i Kuusamo lappmarkssocken for icke alltfor många årtionden tillbaka (som) sett 
stenmejslar begagnas till bortskafvande af hårbekladnaden från uppblotta renhudar» 
Ufr. Montelius 1974:154). Ifølge Rygh befant altså samene seg så seint som på 
1800-tallet fremdeles på steinalderstadiet. 

Både Montelius, Worsaae og Rygh avslører her holdninger som vi i dag nok vil kalle 
for kulturrasistiske, og som opplagt demonstrerer tilkomsten av nye holdninger over
for såkalte primitive samfunn siden Sven Nilssons tid, og som for en stor del må skyl
des darwinistisk påvirkning. Dette får en ytterligere indikasjoner på gjennom den 
påfallende iveren arkeologene la for dagen i arbeidet med å isolere den arktiske stein
alderen i forhold til den sydskandinaviske. For Nord-Sveriges vedkommende hevder 
f. eks. Oscar Montelius at minst 70 av tilsammen 80 funn av sydskandinavisk type fra 
Vesterbotten stammer fra samme landsby og at de derfor ikke representere et sydskan
dinavisk befolkningsinnslag så langt nord, men må ha vært handelsvarer som var inn
ført fra Skåne (Montelius 1876:192). En tilsvarende argumentasjon ble brukt om for
holdene i Nord-Norge. Th. Winther, som i 1874 ble den første bestyrer for de historisk 
-antikvariske samlingene ved det nyoppretta Tromsø Museum Ufr. Holm-Olsen 
1989), skrev i 1878 en artikkel der han raskt slo fast at skifersakene er funnet på de 
stedene der samene alltid har ferdes, og der ingen nordmann har oppholdt seg før 
langt ned i historisk tid (Winther 1878:136). Han legger imidlertid ikke skjul på at det 
er gjort funn som tilhører den sydskandinaviske steinalderen så langt nord som til 
Tromsø. Men, hevder han, «Er end disse stensager få, tror vi dog det fortjener 
opmerksomhed, at de snarere synes at følge jernalderens fornlevninger end den ark
tiske stenalders» (ibid.:138). 

Det er påfallende at de norske arkeologene i stor grad fortiet det nesten totale fra
været av megalittgraver i Norge Ufr. Rygh 1976:177, Lorange 1876:234-237). Dessuten 
var det en kjent sak at skifersaker forekommer over hele det norske området U fr. fig. 
2). Når arkeologene la så stor vekt på å isolere skifermaterialet samtidig som de sterkt 
framhevet det øvrige materialets likhetstrekk med det Syd-Skandinaviske Ufr. 
Lorange, op.cit.), kan motivet først og fremst ha vært å avverge at Sør-Norge ble inn
lemmet i den arktiske steinalderens utbredelsesområde. 

Uansett motiv, etter dette ser det ut til at studiet av nordskandinavisk forhistorie var 
blitt uinteressant. Det skulle faktisk gå omkring 30 år før skifersakene gjennom A.W. 
Brøggers verk «Den arktiske stenalder i Norge» fra 1909 for alvor ble tatt opp til nye 
studier. 
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Om konstitueringa av de Andre 

Som en konklusjon på denne diskusjonen kan vi si at det i løpet av 1800-tallet fant 
sted radikale endringer i oppfatninga av Skandinavias steinalder, og at disse endrin
gene synes å reflektere ulike grunnsyn på dynamikken i samfunnsmessig utvikling. 

Men vi kan også se holdningsendringene på en annen måte enn som utslag av eks
plisitte ideologiske påvirkninger. Tolkningene av steinaldermaterialet ser nemlig ut til 
å følge et klart og logisk mønster, der karakteristikkene av den ene gruppa av stein
saker alltid danner motsetninger til den andre. Vi kan altså oppfatte diskusjonen 
omkring arktisk versus sydskandinavisk steinalder først og fremst som et spørsmål 
om å konstituere sosiale kategorier, nærmere bestemt vi versus de andre. 

Medlemmene av den sydskandinaviske steinalder kulturen, dvs. vi, var de som tok det 
første skrittet mot sivilisasjonen. De kom fra sør, var sterke og arbeidssomme, de hadde 
en avansert teknologi; kort sagt, de representerte kultur. Opp mot dette stilte man så 
den arktiske steinalder kulturen som ikke hadde noe utviklingspotensiale og som forble 
en steinalderkultur helt fram til våre dager. De kom fra nord, de var svake og lite 
arbeidsdyktige, de hadde en primitiv teknologi; de var å regne som en del av naturen. 

Fra å være holdt som byggerne av megalittgravene, hadde m.a.o. den nordskandina
viske steinalderbefolkninga i løpet av 1800-tallet gjennomgått en kategoriseringspro
sess som reduserte dem til en del av naturen. Denne stereotype oppfatninga av såvel 
den arktiske steinalderen som samekulturen fant til og med legitimitet i darwinismens 
«objektive» begrepsapparat. 

Avslutning 

Ved å bli redusert til de Andre ser det ut til at nordskandinavisk forhistorie også var 
blitt uinteressant, og helt til begynnelsen av 1900-tallet ble det ikke drevet noe forsk
ning på materialet fra den såkalte arktiske steinalderen. Den nordnorske arkeologen 
Andreas Georg Nordvis personlige historie kan tjene som et eksempel på den skjeb
nen nordskandinavisk arkeologi ble til del. 

Nordvi var født på Mortensnes i Varanger i 1821. I sine unge år studerte han zoologi 
og forhistorisk arkeologi ved Universitetet i København. Men allerede som 20-åring 
måtte han omkring 1840 avbryte studiene for å ta over handelsstedet på Mortensnes. 
Allikevel holdt han i mange år nær kontakt med sin danske veileder Japetus Steen
strup, som i 1845 var blitt utnevnt til professor i zoologi. Kopi av korrespondansen 
mellom de to finnes i arkivet til arkeologisk avdeling ved Tromsø Museum. 

Steenstrup var interessert i å teste Sven Nilssons hypotese om at samene var etter
kommere av den sydskandinaviske steinalderbefolkninga. I løpet av 1850-tallet 
utførte derfor Nordvi så å si årlige undersøkelser av samegraver på Mortensnes i 
Varanger, og like regelmessig gikk forsendelsene av skjelettmateriale sørover til 
København (jfr. Nordvi 1856). 
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På slutten av 1850-tallet brøt imidlertid Steenstrup forbindelsen med Nordvi. Dette 
førte til at Nordvi i 1860 krevde å få i retur alt skjelettmateriale som han i årenes løp 
hadde sendt sørover. Gjennom hele 1860-tallet ser det ut til å ha vært liten eller ingen 
kontakt mellom de to. 

Fra slutten av 1870-tallet opplevde Nordvi så en fornyet interesse for Mortensnes
materialet. Karakteristisk nok ikke fra arkeologer, men fra fysiske antropologer fra 
universiteter både i Europa og USA som ønsket eksemplarer av sameskjeletter for 
anatomiske studier. Etterspørselen var faktisk så stor at Nordvi drev dette som rein 
forretning (fig. 5). 

I løpet av 1870-tallet mistet altså skandinaviske arkeologer interessen både for ski
fersakene og for samisk forhistorie forøvrig. Bakgrunnen synes å være at en hadde 
etablert et grunnleggende skille mellom det en kalte for en arktisk steinalderkultur 
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Fig. 5. Utdrag av brev fra Andres Georg Nordvi til Japetus Steenstrup. (Kopi av originalbrevJ 
Tromsø Museums arkiv.) 
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som representerte samenes forfedre, og en sydskandinavisk steinalderkultur som nok 
var blitt «utvannet» gjennom stadige tilsig av nye folkegrupper, men som allikevel 
hadde bidratt sterkt til å føre utviklinga fram mot dagens moderne samfunn. Den 
arktiske steinalderkulturen ble ikke tilskrevet et tilsvarende potensiale for utvikling, 
men levde så å si uforandret helt fram til våre dager. Det ble ikke eksplisitt gitt uttrykk 
for darwinistisk tenkning ved å argumentere for at disse «primitive» tilstandene blant 
samene skyldtes lavere intelligens enn hos nabofolket. Men den stadige etterspørselen 
etter samiske kranier fra sentrale forskningsinstitusjoner i siste halvdel av 1800-tallet 
taler likevel sitt tydelige språk. 

Ved å framstille samene som et folk uten historie - som en del av naturen - bidro 
arkeologene etter alt å dømme til storsamfunnets stigmatisering av samekulturen U fr. 
Olsen 1986). Som tidligere nevnt, ble forskning med tilknytning til «arktisk» stein
alder og samisk forhistorie først tatt opp igjen etter århundreskiftet. Det er imidlertid 
slående at denne nyvakte interessen først og fremst kom fra etnografisk hold eller fra 
etnografisk interesserte arkeologer U fr. Schanche og Olsen 1983). Og som kjent, etno
grafenes arbeidsfelt var i lang tid studiet av nettopp naturfolk verden over. 

Summa ry 

From «Culture» to «Nature.» On the constitution of the «arctic» Stone Age Culture. 

A question which preoccupied many Scandinavian archaeologists of the 19th century, 
was the connection between Stone Age peoples and Scandinavians oftoday. In this dis
cussion, the archaeological material from the northern Scandinavia came to play an 
important ro le. These archaeologists were not specifically interested in northern Scan
dinavian prehistory as such, but indirectly it was to play a central role in this discussion. 

In 1838, Sven Nilsson, professor of zoology at the University of Lund, published 
a book on this subject. By comparing modern skulls with those found in megalithic 
tombs, Nilsson claimed that the skulls from the megaliths were not of the same type 
as those of the ancestors of the modern Scandinavian population. Instead, he main
tained that the Saami were the last survivors of a Stone Age people who not only inha
bited Sweden, but also the whole of northern and western Europe. 

Nilsson was a proponent of evolutionist theory. One of the main tenants of evolu
tionism is the concept of unilinear evolution, i. e. that development takes place accord
ing to an inherent orderliness. Another key tenant is the principle of psychic unity in 
which all humans are purported to be born with the same intelligence and feelings, 
and therefore have the same potential for development. Thus, cultural differences are 
not the res ult of different levels of intelligence, but rather are ca us ed by environmental 
circumstances. 

The notion of a single common Stone Age culture in Scandinavia was accepted 
until the middle of the 1860's. By this time, archaeologists had begun to note marked 
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differences between the Stone Age material from northern and southern Scandinavia. 
Physical anthropologists also maintained that the skulls from megalithic contexts 
bore a el oser resemblance to modern Scandinavian skulls than to those of the Saami. 
Thus, Hans Hildebrand (1866) and Oluf Rygh (1867) suggested that there had been a 
northern Scandinavian Stone Age culture whose origins were different to those of 
southern Scandinavia. Rygh introduced the concept «Arctic Stone Age» for the nort
hern group. 

By this time Darwinism had made its breakthrough in archaeology (cf. Lubbock 
1885), and no doubt influenced subsequent discussions concerning the relationship 
between the northern and southern Stone Age cultures. Firstly, the «Arctic» Stone 
Age was seen as more primitive than the southern Stone Age, and accordingly hadn't 
the same potential for development. Secondly, the «Arctic» Stone Age lasted much 
longer than its southern counterpart. According to Rygh, the Saami utilized stone 
tools until the beginning of the 20th century. 

Archaeologists, on the whole, demonstrated a remarkable interest in identifying 
and isolating sites and artefacts belonging to the «Arctic» Stone Age. Norwegian 
archaeologists in particular were eager to stress the continuity between Stone Age 
finds of southern Scandinavian types, and monuments from the Iron Age. Consider
ing the near total absence of megalithic tombs in Norway, and the fact that objects 
belonging to the «Arctic» group are found in all parts of the country, one might 
suspect that their efforts were due to a concern that the whole of Norway might be 
considered part of «Arctic Stone Age territory». 

During the 19th century radical changes had taken place in the interpretation of the 
Scandinavian Stone Age material which seemed to reflect different views concerning 
the dynamics of social development. These changes, however, may also be perceived 
as the constitution of social categories; we versus the Other. The members of the sout
hern Scandinavian culture (we), took the first steps towards civilization. They came 
from the south, they were strong and hardworking, and had the command of advan
ced technology. They represented culture. In contrast, were the «Arctic» Stone Age 
others who did not have the same potential for development, and who lived at a stone 
age level until our own time. They came from the north, they were weak and lazy, and 
seemingly content with their primitive technology. As such, they were considered to 
be more or less a part of nature. 

From first being thought to be the builders of the megalithic tombs, the northern 
Scandinavian Stone Age population was subject to a process of categorization which 
reduced them to a part of nature by «southern» archaeologists who found confirma
tion in the developmental theories of Darwinism. 

When this process was complete, archaeologists seemed to loose interest in nort
hern Scandinavian prehistory. More than 30 years were to pass before the subject was 
again considered worthy of interest. Typically, it was primarily ethnographers and 
archaeologists with a special interest in ethnography, who first took up this work, for 

21 



as we all know, the study of «nature's children» was for many decades, the special 
domain of ethnography. 

* 
Artikkelen er en omarbeidet versjon av prøveforelesning over oppgitt tema til dr. art. graden ved Institutt 
for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø den 31. mai 1991. Forelesninga hadde tittelen «Arkeologi på 
1800-tallet. Drøft forskning knyttet til Nord-Skandinavia i lys av idestrømninger i samfunnet». 
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Wenche Helliksen 

Typologi - kultur - kulturtypologi 
Belyst med utgangspunkt i diskusjonen om 
<<Den arktiske stenalder i Norge>> 1909-30 

Innledning 

Fagdisiplinen arkeologi er bygd opp omkring prinsippet om formenes utvikling over 
tid. Det evolusjonistiske perspektiv har alltid spilt en sentral rolle innenfor arkeolo
gisk forskning, f.eks. ved å forklare utviklingen av gjenstandstyper og ved vår klassi
fisering av samfunnsformer og periodeinndeling av forhistorien. Vi er i dag klar over 
at vi fortsatt er avhengig av typologien i det daglige arbeid innen fornminnevern, 
museumsvesenet og forskningen, og at vi tar med oss den evolusjonistiske tankegang 
også inn i dagens forskning. Historien innprenter i oss sammenhengene bakover i tid, 
og vi er opplært til å tenke at ting og hendelser henger sammen med hverandre (Brattli 
og Svestad 1991:109). Ved analyse av det arkeologiske materialet er vi alle således mer 
eller mindre avhengig av typologisk tenkning. 

Jeg ønsker i denne artikkel å vise at den typologiske forskningstradisjon fra 
1800-tallet fortsetter å influere norsk arkeologisk forskning i første del av 1900-tallet. 
Ved å ta utgangspunkt i diskusjonen om den arktiske steinalder vil jeg imidlertid vise 
at også kulturkretslæren kom til å influere norsk arkeologi på begynnelsen av 
1900-tallet. Men først vil jeg si noe om typologisk forskning på slutten av 1800-tallet 
og dernest kulturkretslæren. 

Ty pol o gi 

Det var Hans Hildebrand (1842-1913) som innførte termen typologi i nordisk arkeo
logi, første gang i «Den vetenskapliga fornforskningen, hennes uppgift, behof och 
ratt» fra 1873 (Graslund 1974:200f). Det var også Hildebrand som først ga uttrykk for 
en mer systematisk typologi i vitenskapelige arbeider (ibid. 167). Imidlertid ble det 
Oscar Montelius (1843-1921) som utarbeidet den til et vitenskapelig system. Han har 
måttet tåle mye kritikk for sin tendens til å overbetone det frittstående studiet av type
utviklingen (se spesielt Muller 1884). 

«Det avgjort nye som overhode gjorde den «typologiske metoden» mulig, var ei 
reint teoretisk nydanning, nemlig at Montelius førte den darwinistiske utviklings
læren direkte inn i faget» (Gjessing 1977:11). Sentrale begreper innen darwinismen, 
som tilpassethet og naturlig utvalg kan imidlertid ikke direkte spores i Montelius 
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arbeider. Kampen for tilværelsen, hvor den sterkeste overlever, blir heller aldri nevnt. 
På den annen side anvender han andre sentrale naturvitenskapelige begreper som 
organ, rudiment, funksjon og prototype (se spesielt Montelius 1899). 

Den mest åpenbare påvirkning fra darwinismen er at forskere som Montelius tror 
at det er mulig å spore den slektskapsmessige sammenheng mellom typene på grunn
lag av et frittstående studium av typeutviklingen. Montelius identifiserer de arkeolo
giske gjenstander og typer med biologiske individer og arter, og utviklingslæren bru
kes i denne sammenheng som en metafor for den typologiske metode. 

De norske arkeologer på slutten av 1800-tallet 

De norske arkeologer var i likhet med de danske og svenske arkeologer i hovedsak 
opptatt av kronologiske spørsmål på slutten av 1800-tallet. De kronologiske arbeider 
ble i vesentlig grad basert på en systematisk ordning av gjenstandstypene i forhold til 
det danske og svenske materialet. 

Tiden fra 1870 til omkring 1900 er blitt kalt gravhaugperioden i norsk arkeologi, 
og i disse årene steg den årlige tilveksten av oldsaker til Universitetets Oldsaksamling 
betydelig (Brøgger 1930:8). Nicolay Nicolaysen (1817-1911) er kjent for sine mange 
gravhaugundersøkelser på slutten av 1800-tallet. Etter datidens forhold må hans 
undersøkelser ha vært basert på en planmessig forskningsrettet utgravningsvirksom
het for å skape et tilfredsstillende kildegrunnlag til å løse kronologiske problemer 
(Helliksen 1991:48). Disse undersøkelser, samt Oluf Ryghs (1833-99) systematiske 
registrering av gjenstandsmaterialet, legger grunnlaget for Ryghs hovedverk «Norges 
Oldsager, ordnet og forklared» som utkom i årene 1880-1885. Verket inneholder av
bildninger av de mest representative typer fra de forskjellige kulturperioder, samt 
opplysninger om deres hyppighet, utbredelse og funnforhold. Også ved de andre arke
ologiske museer var den arkeologiske interessen nesten utelukkende rettet mot grav
haugundersøkelser, som f.eks. i Tromsø hvor det i perioden 1874-1924 ble registrert 
ca. 3500 gravhauger, hvorav ca. 870 ble utgravd (Holm-Olsen 1990:91). 

Rygh foretar ikke selv typologiske analyser av gjenstandsmaterialet, men ved å 
uttale at neste skritt i jernalder forskningen må bli en mer detaljert studie av de enkelte 
gjenstandstyper, peker han på hvilken retning han mener den arkeologiske forsknin
gen bør ta (Rygh 1869:169). Både Anders Lorange (1847-88) og Haakon Shetelig 
(1877-1955) framhever betydningen av et frittstående studium av de enkelte gjen
standstyper. Sheteligs «The cruciform brooches of Norway» fra 1906 er et godt eksem
pel på en typologisk studie over utviklingen av en bestemt gjenstandstype (Hougen 
1954:41). I første del av avhandlingen foretar han en typologisk gjennomgang av de 
korsformete spenner fra jernalder i Norge. Ved en detaljert beskrivelse av de forskjel
lige variasjoner innenfor typen mener han at det er mulig å skille de ulike stadier i 
utviklingen av de korsformete spenner. De ulike arter av typen kan derved plasseres 
i den riktige rekkefølge i en serie av skiftende former. Først etter at den typologiske 
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Fig. l. Oscar Montelius (1843-1921). 

Diffusjonisme/Kulturkrets/ære 

utviklingsrekken er oppstilt, skal det 
deretter kontrolleres om den stem
mer med hva funnforholdene viser 
(Shetelig 1906:115). I likhet med 
Montelius mener han altså at et fritt
stående studium av typeutviklingen 
er det beste utgangspunktet for den 
arkeologiske undersøkelsen. Også 
Anders Lorange understreker at en 
nærmere undersøkelse av de enkelte 
gjenstandstyper vil kunne bidra til 
en løsning av spørsmålet om gjen
standsformenes rette opprinnelse og 
deres innbyrdes alder i «Den yngre 
jernalders sværd» (Lorange 1897). 
Den typologiske metode har også 
fremtredende plass i flere av Ingvald 
Undsets (1853-93) publikasjoner (se 
f.eks. Undset 1891). Den typologiske 
tradisjon fra Montelius synes derfor 
å være vel etablert innenfor norsk 
arkeologi på begynnelsen av 1900-
tallet (Helliksen 1991:57). 

På slutten av 1800-tallet førte økende sosiale og økonomiske konflikter til at ideen om 
en progressiv samfunnsutvikling mistet sin popularitet, og mennesket ble isteden 
framhevet som konservativt av natur. Troen på at menneskelig atferd var biologisk 
determinert, understøttet denne mistro til menneskelig kreativitet (Trigger 1989:150f). 
Dette førte til økende vektlegging av diffusjon og migrasjon som forklaring på kultu
rell endring innenfor arkeologien. 

Som en reaksjon mot den ensrettete utviklingslære som hersket i Tyskland under 
Adolf Bastians (1826-1905) innflytelse, fremsatte Friedrich Ratzel (1844-1904) læren 
om kulturlånenes betydning (Nicolaisen 1961:14). Diffusjonistene så mennesket som 
sterkt bundet til tradisjonene, bare sjelden med evnen til å finne opp noe nytt. Lik
heter i materiell kultur ble forklart som resultat av kulturkontakt og kulturlån, samt 
folkevandringer. 

Diffusjonismen tok ulike retninger i henholdsvis Tyskland/Østerrike og Storbritan
nia. Kulturkretslæren kalles den tysk-østerrikske retning av diffusjonismen. En kul
turkrets har opprinnelig tilhørt et geografisk sammenhengende område, men vand-
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ringer og andre historiske omstendigheter har splittet opp folkegrupper som tilhører 
samme kulturkrets (Klausen 1981:51). En kulturkrets står for et område- ikke nødven
digvis geografisk sammenhengende - som viser store kulturelle fellestrekk så vel i 
våpen- og redskapsformer som i sosiale institusjon er. Fellestrekkene forutsettes å ha sin 
årsak i spredning (diffusjon) av kulturelementer fra et mer begrenset opphavsområde. 

Kulturkretslæren går tilbake til Friedrich Ratzel (1844-1904), men det var Franz 
Grabner (1911) og Gustaf Kossinna (1911) innenfor arkeologien som formulerte de 
metodiske krav man måtte stille for å kunne påstå noe om kulturforbindelse. «De vik
tigste principper udtrykkes i kriteriene for form (kvalitet), mængde (kvantitet) og 
sammenhæng (kontinuitet)» (Nicolaisen 1961:15). Metoden fordrer et inngående 
formanalytisk studium av kulturelementene, deres diffusjon og kombinasjoner i de 
forskjellige kulturformene. Kan det påvises formlikheter på fenomener i ulike om
råder som ikke skyldes bruksmåten, er det et tegn på kontakt. Ornamentikk er et slikt 
form trekk som ikke bestemmes av gjenstandens funksjon, og derfor kan benyttes som 
faktor når diffusjon og migrasjon skal undersøkes eller bestemmes. På dette grunnlag 
mener man å komme frem til en endelig klassifisering i kulturkretser og til de diffu
sjonssentrer som har vært bestemmende for kulturutviklingen. 

Kulturdiskusjonen i skandinavisk arkeologi på 1800-tallet 

Kontakten med Tyskland gjør seg sterkt gjeldende i skandinavisk arkeologi fra slutten 
av 1800-tallet, og det er den tysk-østerrikske retning av diffusjonismen, dvs. kultur
kretslæren, som kom til å influere den arkeologiske forskning. Det førte til en fornyet 
interesse for etniske tolkninger av det arkeologiske materialet. I Skandinavia får der
for kulturdiskusjonen en sentral stilling innen arkeologi, og da særlig gjennom 
Ingvald Undset og Sophus Muller (1846-1934). I deres arbeider blir geografiske varia
sjoner i gjenstandsmaterialet tolket som uttrykk for ulike kulturgrupper (se spesielt 
Undset 1881 og Muller 1897). 

Allerede i første halvdel av 1800-tallet er det imidlertid flere forskere som Rudolf 
Keyser (1803-64), Sven Nilsson (1787-1883) og Magnus Gustaf Retzius (1842-1919) 
som mener at det er en direkte forbindelse mellom kulturform og folkeslag (se spesielt 
Keyser 1839). «Dette er en sentral tese innenfor den tysk-østerrikske retning av kul
turkretslæren som kom til å influere norsk arkeologisk forskning, og spesielt A.W. 
Brøgger (1884-1951), tidlig på 1900-tallet.» (Helliksen 1991:17). 

Forskere som Sophus Muller, Ingvald Undset, Oscar Montelius og Oluf Rygh 
mener at endringer i det arkeologiske materialet er forårsaket av diffusjon og migra
sjon i tillegg til evolusjon. Og på slutten av 1800-tallet ble derfor geografiske varia
sjoner i materialet tolket som uttrykk for forskjellige kulturgrupper, og ikke bare som 
uttrykk for ulike nivå i den kulturhistoriske utvikling (se f.eks. Rygh 1872). I Norge 
er det imidlertid først A.W. Brøgger som i «Den arktiske stenalder i Norge» fra 1909 
diskuterer prinsippene som ligger til grunn for kulturkretslæren (Helliksen 1991:116). 
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Fig. 2. Ingvald Undset (1853-93). 
Foto Universitetets Oldsaksamlings arkiv. Oslo. 

«Den arktiske stenalder i Norge» 

Fig. 3. A. W. Brøgger (1884-1951) som 
gymnasiastJ ca. 1900. Foto Universitetets 
Oldsaksamlings arkiv. Oslo. 

Begreper som kultur, kultur krets, kulturgruppe og folk står sentralt i A.W. Brøggers 
doktoravhandling fra 1909. Han bruker begrepet kultur som basis for å ordne det 
arkeologiske materialet i tid og rom. Det er kulturkretslærens prinsipper for å kunne 
påstå noe om kulturforbindelser som ligger til grunn for Brøggers bruk av begrepet 
kultur. Han klassifiserer gjenstandene ut ifra form, mengde og sammenheng for å 
kunne påvise kontinuitet eller brudd innenfor et geografisk område. 

Brøgger ønsker å påvise at det han kaller den arktiske steinalder virkelig represente
rer en egen steinalder kultur. Hans metode for å gå fra materiell kultur til folk ved å 
påvise etniske forskjeller er som følgende: Han argumenterer for at den arktiske stein
alders kultur innehar «en specifik ornamentstil, særskilte redskapsformer, en egen 
«kunst» i motsætning til den sydskandinaviske stenalder.» (Brøgger 1909:113). Brøg
ger hevder at den arktiske steinalder i Norge er «knyttet til det vestenfjeldske og det 
nordenfjeldske ved en række bopladser og dessuten ved en hel del enkeltfundne ski
ferredskaper» (ibid. :3). Allerede i innledningen foretar han derved en geografisk 
avgrensning av den arktiske steinalders utbredelse. Han mener at de arktiske boplasse-
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nes beliggenhet i landskapet, samt gjenstandene som er funnet på boplassene, viser 
oss at de har vært jegere og fiskere, altså sier noe om kulturformen. Han argumente
rer videre med at boplassene kan dateres til noenlunde samme tid og innenfor yngre 
steinalder. De sydskandinaviske landskaper derimot viser, i følge ham, en fastboende 
befolkning med en forholdsvis høyt utviklet kultur vesentlig ved de store stengraver. 

Fig. 4. Den arktiske steinalders boplasser i Norge og Sverige. Etter A. W. Brøgger 1909 fig. 1: 

l. Holeheien, Jæderen 
2. Vespestad, Bømmeløen 
3. Bergenshalvøens bopladser 
4. Seternes, Agdenes 
5. Baret, Seternes 
6. Stoksundbopladsen i Bjørnør pgd. 
7. Steink)ærdyngen (Våttabakken, 

Stenk) ær) 
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8. Bølesete1; Flatanger 
9. Bølestrand, Flatanger 

10. Sandnessjøen, Nordland 
11. Virik, Ofoten 
12. Røsåsen, Ofoten 
13. Skånland, Troms amt 
14. Åse, Dverberg 
15. Grænse-Jakobselven, Sydvaranger 



Det er også kulturkretslærens prinsipper for å kunne påvise kulturforbindelser som 
ligger til grunn for Brøggers teori om innvandring. Han mener at den arktiske stein
alder i Norge og Sverige representerer et annet folk enn den sydskandinaviske stein
alder i Danmark, Norge og Sverige, og at den kom til Skandinavia ved at et nytt folk 
innvandret og førte med seg denne kulturen. Brøgger mener at det er lite trolig at både 
den keramiske horisontalstil, den naturalistiske kunst og gjenstandsformene er over
ført fra sted til sted uten at det er samme folk som har ført denne kulturen med seg. 
Bruken av begrepet arkeologisk kultur reflekterer hans overbevisning om at det arkeo
logiske materialet kunne, og dessuten burde bli brukt til å spore opprinnelse, utvikling 
og den geografiske spredning av bestemte kulturgrupper (Helliksen 1991:168). 

I «Den arktiske stenalder i Norge» ønsker Brøgger å prøve ut nye ideer fra kultur
kretslæren på et norsk materiale, og han er dermed på linje med nye tanker innen kon
tinental arkeologi. I dette arbeid viser han hvordan begrepet arkeologisk kultur kunne 
bli brukt isteden for, eller ved siden av, den mer tradisjonelle inndeling av arkeologisk 
kultur i faser og epoker. Begrepet arkeologisk kultur hadde han lånt av Kossinna, men 
han tok avstand fra Kossinnas teori om at de forskjellige kulturgrupper representerer 
bestemte folkegrupper (raser). Brøgger viser en kritiske holdning til kulturkretslærens 
prinsipper, ved å påpeke at arkeologiske grenser ikke nødvendigvis sammenfaller med 
språklige og antropologiske grenser. 

«Den arktiske stenalder i Norge» i norsk jorskningshistorie 

I norsk forskningshistorie er den «Arktiske stenalder i Norge» aldri vurdert i sam
menheng med kulturkretslæren. Sverre Marstrander (1910-1986) mener at dette 
arbeid, i likhet med Brøggers andre publikasjoner på begynnelsen av 1900-tallet 
følger den typologisk - kronologiske linje (Marstrander 1986:12). Videre kan jeg 
nevne at Bjørn Hougen (1898-1976) karakteriserer ham som «den geologisk typolo
giske arkeolog» i denne perioden av hans forfatterskap (Hougen 1952:95). Ingen 
norsk forskningshistorisk oversikt omtaler kulturkretslæren (se f.eks Gjessing 1920a, 
Brøgger 1929 og 1930, Hougen 1954, Marstrander 1979 og 1986). Den første som 
nevner kulturkretslæren er Gutorm Gjessing (1906-1979) i «Arkeologiens metoder». 
Her sier han at kulturkretslæren «har spilt en stor rolle i arkeologisk forskning, særlig 
i Tyskland og Østerrike i de seinere år», men at «den oftest ganske enkelt har vært 
ignorert i skandinavisk arkeologisk forskning» (Gjessing 1946a:64). 

Et gjennomgangstema i mange av Gutorm Gjessings arbeider er en kritikk av en 
teoriløs konsentrasjon av arkeologiske data og troen på naturvitenskapelige modellers 
anvendelighet i kulturforskningen (se f.eks. Gjessing 1946b, 1975a, 1975b og 1977). I 
1951 skriver han «at alle vi som har drevet og driver arkeologisk forskning i større eller 
mindre grad lever i skyggen av Montelius» (Gjessing 1951:217). I likhet med Anders 
Hagen (1980:2) fremhever han hvor sterkt den typologiske forskningstradisjon fra 
Montelius er forankret i faget. Hagen og Gjessing fokuserer således på det som skaper 
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Fig. 5. Leirkarskårjra arktisk steinalde1: Holeheien, Jæren. Etter A.W. Brøgger 1909. fig. 3-7. 

kontinuitet i forskningshistorien. I dette perspektiv fremstår «Den arktiske stenalder 
i Norge» som et ledd og en videreføring av 1800-tallets kultursyn, det konstrueres en 
kontinuitet i forskningshistorien som kanskje ikke eksisterer. Slik jeg tolker avhand
lingen representerer den et brudd, eller mer presist noe annet enn den klassiske typolo
giske forskningstradisjonen. 

Kulturdiskusjonen i norsk arkeologi på begynnelsen av 1900-tal!et 

Hos fremtredende norske arkeologer, som f.eks. Anders Nummedal (1867-1944), 
Anathon Bjørn (1897-1939) og Haakon Shetelig, kan en indirekte innflytelse fra kon
tinental arkeologi spores gjennom kulturdiskusjonen. Også hos dem blir de ulike kul
turgrupper, som f.eks. Komsakulturen og Fosnakulturen konstruert på grunnlag av 
karakteristiske gjenstandstyper, keramisk stil osv., og de enkelte kulturgrupper blir 
avgrenset i både tid og rom (se f.eks. Nummedal1929, Bjørn 1928, Shetelig 1925). Stu
diet av kulturforbindelser blir fokusert på i den arkeologiske forskning i Norge, og lik-
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Fig. 6. Bredbladet skijerspiss fra arktisk 
stein a/da Klep, Rogaland. Etter A. W. 
Brøgger 1909 fig. 64. 

hetstrekk ved det arkeologiske materialet 
blir søkt forklart på grunnlag av diffusjon 
og folkevandringer (Helliksen 1991:146). 
Det teoretiske grunnlag for kulturkrets
læren diskuteres imidlertid ikke, f.eks blir 
begrepet «kultur» ikke definert i deres 
arbeider. Dette forhold kommer til uttrykk 
ved at det er den typologisk-kronologiske 
tradisjon som fortsetter å influere norsk 
arkeologisk forskning i første halvdel av 
1900-tallet, og kulturdiskusjonen blir der
med hos dem integrert innenfor den eldre 
forskningstradisjon. For å belyse dette for
hold har jeg valgt å se på Brøggers syns
punkter i forhold til andre norske forskere; 
henholdsvis Helge Gjessing (1886-1924). 
Shetelig og Bjørn, som diskuterer proble
met omkring den arktiske steinalder i 
Norge. 

Diskusjonen om den arktiske steinalder i Norge 

Gutorrn Gjessing skriver innledningsvis i «Norges steinalder»: «Den arktiske stein
alder korn til å stå som et uroelement i steinalderforskningen. Først i årene omkring 
1920 lyktes det tilsynelatende endelig og definitivt å spenne den rnegalittiske tvangs
trøye på skifersakene og» (Gjessing 1945:4). Dette syn ble i følge ham knesatt i norsk 
arkeologi gjennom Theodor Petersens (1875-1952) foredrag på arkeologkongressen i 
København i 1919, Anathon Bjørns «Træk av Sundrnørs stenalder» fra 1920 og Helge 
Gjessings «Rogalands stenalder» fra 1920. 

I «Primitive tider» fra 1922 mener Haakon Shetelig å kunne påvise at skiferredska
pene, som Brøgger hevder er karakteristiske for den arktiske steinalders kultur, har sin 
forutsetning i den eldre steinalders beinkultur i Skandinavia. Det er denne primitive 
kultur som, i følge ham, har dannet grunnlaget for en videre lokal utvikling av en ark
tisk steinalder i Norge. Et av hovedargumentene for dette syn er at samme type pile
spisser finnes identisk i bein og skifer (Shetelig 1922:267). Videre er det et viktig 
moment for Shetelig at flere av skifersakene har rissete linjernønster som minner om 
lignende tegninger på bensaker fra Maglernose. Skiferindustrien blir derfor først og 
fremst et nordskandinavisk fenomen som bygger på tradisjoner sørfra. Det er på 
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Fig. 7. Haakon Shetelig (1877-1955). 
Medalje av Maja Refsum. Riksantikvarens 
portrettarkiv. Oslo. 

grunnlag av en gjennomgåelse av de enkelte typers geografiske utbredelse og typolo
giske forutsetninger Shetelig avviser Brøggers teori om at den arktiske steinalder 
representerer et eget og i tid avgrenset kulturkompleks som ble spredd ved at et eget 
folk innvandret til Norge fra øst. 

I «Nye Boplassfund fra yngre Steinalder i Finnmark» mener Anathon Bjørn at 
yngre steinalder i Finnmark hovedsakelig bygger på innflytelse fra den danske mega
littkultur. De regionale forskjeller i gjenstandsmaterialet, som f.eks. skiferredska
pene, mener han skyldes hvor sterke impulsene fra den megalittiske kultur har vært, 
samt de ulike områders tilgang på redskapsmaterialer (Bjørn 1930:53f). Det er på 
grunnlag av typologiske studier og funnenes spredningsmønster han trekker den slut
ning at nesten alle de norske skiferformer har sitt forbilde i de megalittiske flint
former. 

Helge Gjessing avviser i «Rogalands steinalder» (1920b) Brøggers teori om at det 
i Rogaland i yngre steinalder skal ha levd to kulturer med helt forskjellig opprinnelse, 
henholdsvis i den megalittiske og den arktisk-baltiske kulturkrets. Et av hans hoved
argumenter for å avvise Brøggers teori om den arktiske steinalder er at denne kon
struerte kulturs karakteristiske kulturelementer, som de naturalistiske helleristninger 
og skiferspisser, er funnet over hele den sydskandinaviske halvøy. På grunnlag av 
undersøkelser av redskapsformenes typologiske utvikling, mener han f.eks. «at alle 
økseformer kan utledes av det sydskandinaviske øksematerialet fra Nøstvetøksen av, 
at benredskapene tildels går tilbake til benalderens former, dvs. har et epipaleolitisk 
utspring, og at endelig skiferspissene bygger, dels på former av ben, dels på sydskandi
naviske flinttyper» (Gjessing 1920b:170). Gjessings slutninger bygger således på typo
logiske studier av de enkelte redskapsformers opprinnelse og utvikling. 

Studiet av og problemet omkring den arktiske steinalder er hos Shetelig, Bjørn og 
Gjessing igjen ført over i en typologisk diskusjon. Kulturkretslærens ideer som ligger 
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til grunn for Brøggers avhandling «Den arktiske stenalder i Norge» synes derfor ikke 
å ha hatt noen nevneverdig innvirkning på diskusjonene om den arktiske steinalder 
i Norge. Derimot er det den eldre forskningstradisjon som bygger på typologiske og 
evolusjonistiske prinsipper som former kulturdiskusjonen på 1920-tallet. 

Avslutning 

Skandinaviske arkeologer prioriterte studiet av kronologiske problemer og arkeolo
giske kulturer i første halvdel av 1900-tallet, og var således i takt med rådende forsk
ning innen andre kulturhistoriske disipliner (Myhre 1985:179). Den typologiske tradi
sjon fortsetter å influere norsk arkeologisk forskning i første del av 1900-tallet. Kul
turdiskusjonen blir integrert innenfor den eldre typologiske forskningstradisjon, og 
teorier om diffusjon og folkevandringer blir diskutert på grunnlag av typologiske 
analyser av fremtredende forskere som Haakon Shetelig og Anaton Bjørn. 

Arkeologien er bygd opp omkring prinsippet om formenes utvikling over tid, og vi 
er alle mer eller mindre avhengig av typologisk tenkning. Flere arkeologer har derfor, 
som tidligere nevnt, fremhevet den typologiske forskningstradisjons sterke forankring 
i faget. For meg har det i denne artikkel vært et poeng å vise gjennom Brøggers 
avhandling «Den arktiske stenalder i Norge» at faget kan fremstilles på en annen måte 
enn det som har vært vanlig. Selv om typologisk tenkning ligger til grunn for avhand
lingen, representerer den ikke en direkte videreføring av den klassiske typologiske 
tenkning som tidligere antatt. Kanskje har også min iver etter å «forstå» forsknings
historien ført til en overforenkling av Sheteligs, Gjessing og Bjørns arbeider for å 
kunne skape en kontinuitet i vitenskapelig forstand? 

Summa ry 

Typology - culture - culture typology viewed in light of the discussion of «The Arctic 
Stone Age in Norway» 1909-30 

It has previously been assumed that the late 19th century tradition of typological
chronological research continued to dominate Norwegian archaeology in the begin
ning of the 20th century. The article demonstrates how contact with Germany was 
present in Norwegian archaeology from the end of the 19th century, and that the 
Austro-German school of diffusionism, die Kulturkreislehre, came to influence Nor
wegian archaeological research, particularly the work of A.W. Brøgger (1884-1951), 
in the beginning of the 20th century. Using the discussion of the Artic Stone Age in 
Norway as a «case study», the author shows how diffusionism in addition to an evolu
tionary approach came to influence Norwegian archaeology. 

At the end of the 19th century geographical variation found in the archaeological 
record was interpreted as being the expression of different cultural groups, and not 
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merely the reflection of different levels of cultural-historic development, by such 
recognized scholars as Oluf Rygh (1833-99), Oscar Montelius (1843-1921), Sophus 
Muller (1846-1934) and Ingvald Undset (1853-93). In Norway, however, it was A.W. 
Brøgger who in his «The Arctic Stone Age in Norway» from 1909, first discussed the 
principles underlying the Austro-German school of diffusionism. In this thesis Brøg
ger showed how the concept of «culture» could be used instead of, or in addition to, 
the more traditional method of classifying material culture in terms of phases and 
periods. His approach offered a means to account for the growing evidence of geo
graphical as well as chronological variations in the archaeological record. He used the 
concept «culture» as a basis for ordering archaeological material in time and space. 
He argued that the Arctic Stone Age «culture» of the late Stone Age encompassed 
particular types of tools, and a specific style of ornamentation and art, which differed 
from those of the Sto ne Age in southern Scandinavia. The Arctic Stone Age «culture» 
could be spre ad from o ne region to another only by migration, not by diffusion. Arte
facts classified according to form, quantity and context, were used to either prove or 
dis prove cultural continuity within a chosen geographical area. His u se of the concept 
«culture» reflected his belief that archaeological evidence could be used to trace the 
origins, development and geographical extension of specific cultural groups. 

Among the leading Norwegian archaeologists of the early 20th century, such as 
Haakon Shetelig (1877-1955), Anders Nummedal (1867-1944), Helge Gjessing 
(1886-1924) and Anaton Bjørn (1897-1939), the indirect influence of diffusionist 
thought can be discerned from discussions concerning culture. These men also con
structed various cultural groups on the basis of diagnostic artefact types, pottery sty
les etc., and de fin ed them within time and space. These discussions of culture were, 
however, integrally based on traditional typological research, and theories of diffu
sion and migration were discussed on the basis of typological analyses. When Shete
lig, Gjessing and Bjørn dismissed Brøgger's theory that the Arctic Stone Age repre
sented a specific and timedelinated cultural complex, they did so on the basis of 
typological and geographical analyses of certain artefact types. Hence, the ideas 
which formed the basis of Brøgger's thesis «The Arctic Stone Age in Norway» had for 
that reason little impact on the discussions of the Stone Age of the Artic in the 1920's 
in Norway. 
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Einar Østmo 

Auve i Sandefjord - sanddynen, 
snorstempelkeramikken og 
C 14-dateringene 

Steinalderboplassen på Auve i Sandefjord. Innledning 

Da funnene fra utgravningene av steinalderboplassen på Auve skulle gis en foreløpig 
karakteristikk i 1982-83 mens utgravningene ennå pågikk, var bearbeidelsen av mate
rialet bare såvidt påbegynt (Østmo 1981a; 1981b; 1983b; 1984a; 1984b ). De inntryk
kene det kunne bygges på, var stort sett de som hadde meldt seg i utgravningens løp, 
og for øvrig var forutsetningene i høy grad gitt av de forestillinger om yngre steinalder 
i sørnorske kyststrøk som var aktuelle på den tiden. De nyeste arbeidene som forelå, 
var Ingstads og Skjølsvolds om henholdsvis Rognlien i Eidanger og Sluppan i Kra
gerø, og om Slettabø og andre boplasser i Rogaland (Ingstad 1970; Vibe-Muller og 
Ingstad 1965; Skjølsvold 1977; 1980a; 1980b), supplert med stort sett mer kortfattede, 
men innsiktsfulle iakttagelser og vurderinger i artikler av Egil Bakka (Bakka 1964a; 
1964b; 1973 og andre). Sammen med Erik Hinsch's tidlige studier (Hinsch 1955; 1956) 
var disse arbeidene i virkeligheten de første forsøk på å systematisere funnene fra de 
sørnorske kystboplassene fra yngre steinalder siden Gustafsons og Bjørns pioner
publikasjoner (Gustafson 1900 om Holeheia, og Nummedal og Bjørn 1930; Bjørn 
1932 om bl. a. Narestø og Rognlien). Siden den gang har det hendt en hel del. Arbei
det med Auvefunnene pågår stadig, skjønt det ennå er et stykke fra å være ferdig, og 
mange større og mindre undersøkelser av funn og funnsteder fra yngre steinalder er 
blitt utført forskjellige steder i Sør-Norge. Noen av undersøkelsene er også publisert 
og har utvidet grunnlaget for en vurdering av periodens kulturhistorie betraktelig. 

For å rekapitulere noen hovedpunkter om boplassen på Auve, kan vi begynne med 
å minne om at den ble oppdaget av cand. mag. Svein Norheim sommeren 1972, da 
han fant en del oldsaker i massene fra en kabelgrøft som var gravd der. Stedet ligger 
ca. 24 m o.h. på Vesterøya i Sandefjord i Vestfold, mellom Sandefjordsfjorden og 
Mefjorden, på vestsiden av ytre Oslofjord (fig. 1). En ukjent, men trolig ganske stor 
del av boplassen ble ødelagt i et grustak i løpet av årene 1972-76. Utgravningen av 
boplassen pågikk som prøvegravning ved Per Haavaldsen i 1976-77 (Haavaldsen 
1978), og siden under forfatterens ledelse i 1979-84 (fig. 2). Da ble det foreløpig satt 
stopp, først og fremst fordi de vesentlige arkeologiske oppgavene som utgravningen 
var ment å skulle løse, i all hovedsak syntes å være løst. Riktignok var ikke hele det 
området som kunne betraktes som berørt av grustaket undersøkt, og også utenom 
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Fig. l. Kart over den midtre delen av Vesterøya med Auveboplassens beliggenhet. Nåværende 
kystlinje er markert med tynn strek, 20 m-koten med tykk strek for å antyde strandlinjen på 
boplassens tid. 
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dette området står mye av boplassen igjen, noe en fosfatkartering sommeren 1991 
viste tydelig. 

Etter avslutningen av utgravningen har arbeidet med det store funnmaterialet fort
satt med varierende intensitet, avhengig av de vekslende ytre omstendigheter. Blant 
annet er hele materialet omsider gjennomgått og bestemt. Det har ført til at vi i det 
minste vet hvor mye som ble funnet. Med stort og smått fant vi 91.502 stk. flint, 376 
stk. skifer, 125 stk. pimpstein, 12 stk. bearbeidet bein, 60 stk. av forskjellige bergarter, 
ikke mindre enn 71 stk. rav, og summa summarum 41.021 stk. keramikk. De fleste av 
keramikkstykkene, dvs. 28.461 stk., er små fragmenter (Hulthen 1974:29), men over 

Fig. 2. Oversiktsbilde over utgravningen fra 1980. Grustaket har fjernet mye av boplassen og 
utgravningen foregår på oversiden av skjæringen. Foto: fotf, 
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elleve tusen skår er av noe større dimensjoner. Hertil kommer enkelte okerfragmenter 
osv., foruten et meget stort antall beinfragmenter, såvel brente som u brente. Det er 
klart at denne store og innholdsrike mengden av funn, som dessuten ofte er godt 
bevart på grunn av de særegne bevaringsforholdene på Auve, rommer mange mulig
heter for undersøkelser om kulturforholdene ikke bare på Auveboplassen selv, men 
også i et større perspektiv. Det meste av dette må imidlertid ligge i denne omgang; 
her skal vi konsentrere oss om enkelte forhold som berører dateringen av bo
plassen. 

Boplassens kronologi 

Også når det gjelder Auveboplassens kronologiske forhold står det riktignok en god 
del arbeid igjen før temaet kan betraktes som noenlunde uttømmende gjennomarbei
det. Men en del av de resultater som er oppnådd så langt, må det være lov å si at er 
av såvidt stor interesse at de bør gjøres kjent nå. 

Det gjelder da dels den indre kronologien ved boplassen- om den var i bruk i lengre 
eller kortere tid, om funnene kan fordeles på flere episoder eller kan sees å represen
tere en sammenhengende sekvens av begivenheter og tilstander, eller om de i sin helhet 
må betraktes som produkter av en eneste episode. Men det gjelder selvsagt også 
boplassens datering i forhold til periodens øvrige funn og kulturforhold, og dens 
absolutte datering uttrykt i årstall. 

Det er tre forhold som særlig kan belyse dateringsforholdene på Auve, nemlig stra
tigrafien, typologien og C 14-dateringene. Stratigrafien, eller lagforholdene, skal vi 
straks ta for oss. De typologiske forholdene som kan ha interesse, berører først og 
fremst keramikktypologien, som vi skal komme tilbake til. For begge disse forholdene 
er C 14-dateringene viktige, som vi også skal se. 

Lagforhold 

Lagforholdene er egentlig nokså enkle, og de funn som er gjort, kan i all hovedsak 
fordeles på fem forskjellige kategorier av jordlag (fig. 3). Det øverste er et pløyelag 
som nok inneholder en del oldsaker, først og fremst flint, men ellers alt mulig fra 
flaskekorker til kassettbånd. Hvor tykt dette har vært, kan ikke avgjøres overalt fordi 
det øverste av det var fjernet for grustaket. Imidlertid fremtrer det nå stort sett med 
en tykkelse på omkring 10-40 cm, og så svært meget tykkere er det vel liten grunn til 
å tro at det har vært. Når såpass lite av det allikevel var fjernet, kan det vel ha sam
menheng med at vi her befinner oss helt i utkanten av grustaket. 

Under dette pløyelaget kunne det enkelte steder sees et nokså tett, gråaktig sandlag 
som flere steder lot til å inneholde et element av leire e. l. En del stein, 5-15 cm stor, 
lå også i det. Det er mulig at vi her har å gjøre med bevarte rester av den siste boset
ningsfasen på boplassen, boplassgulvet slik det ble etterlatt da boplassen ble forlatt. 
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Fig. 3. Østveggen i vår dypeste sjakt gjennom boplassens kulturfag, ved slutten av sesongen 
1984. Mesteparten av kulturfaget utgjøres av flyvesand, men i bunnen av sjaktveggenjinnes det 
lagdelt, marin sand. Foto: j01j. 

Dette er det vanskelig å ha noen sikker mening om. Dette laget var for det første ikke 
til stede over hele boplassen, og de flekkvise forekomster vi støtte på, var til dels 
vanskelige å erkjenne. De er da også bare erkjent noenlunde sikkert på deler av 
boplassen. 

Ellers under pløyelaget ligger det et etter alt å dømme uforstyrret sandlag, bestå
ende av flyvesand. At det faktisk er flyvesand, bekreftes av en analyse av jordprøver 
fra boplassen som er foretatt av geologen Rolf Sørensen ved Institutt for Jordfag, 
Norges landbrukshøgskole: «Prøvene er typisk flygesand, og alle prøvene faller 
innenfor området for «kystdynen> i diagrammet. Den «grove halen» indikerer at opp
havsmaterialet har vært grusige strand-avsetninger, og at materialet er relativt kort
transportert», sier Sørensen i sin rapport. (Fig.4). 

Sine steder har flyvesandlaget nådd en mektighet på godt over en meter. Det er helt 
rimelig at det i tørre perioder kunne dannes sanddyne på dette stedet, for umiddelbart 
i sørvest ligger et stort sandområde, nå kjent som camping- og badeplassen Vøra (sml. 
fig. 1). Solgangsbrisen om sommeren kommer nettopp fra sør-sørvest, og annerledes 
var det neppe i steinalderen. Sanden har da føket mot nordøst, og lagt seg til ro umid
delbart på lesiden av den lave bergknatten som danner sørgrensen for det meste av 
boplassområdet nå. Der har den blitt liggende, ser det ut til. Noen videre sekundær 
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Fig. 4. Diagram over sortering etter kornstørrelser (Md-So-diagram) for flyvesand, med fire 
jordprøver fra kulturfaget på Auve inntegnet av Rolf Rørensen. Alle prøvene grupperer seg 
innenfor «kystdyner». Diagrammet etter Selmer-Olsen 1954. 

omleiring av sandmassene kan neppe ha foregått, for i så fall måtte slike ting som 
keramikk, beinrester og andre oldsaksfunn ha vært betraktelig mer forstyrret enn de 
var. I virkeligheten var det rent utrolig å se hvor godt bevart funnene lå i sanden. Kera
mikkstykkene lå ofte samlet som om krukkene var blitt knust på stedet (fig. 5)- hva 
som sikkert også var tilfelle! Helt uten unntagelse gjelder dette allikevel ikke, for i den 
dypeste delen av sanddynen på traff vi enkelte flintstykker og potteskår som bar nokså 
tydelig preg av slitasje. De så nærmest ut til å være sandblåst, og det var vel nettopp 
det de var (fig. 19). Det er ikke så mange stykkene dette gjelder, men nok til å se at 
deponeringen av oldsaker allerede må ha vært i gang på den tid sanddynen ble 
dannet. 

Som den fjerde kategorien av lag eller avsetninger som er identifisert, kommer 
enkelte steder forekomster som må tolkes som groper fylt med mørkfarvet sand, bein
rester, enkelte artefakter og av og til noe trekull. Gropene fantes på forskjellige nivåer 
i flyvesandlaget, og noen ganger gikk de i hverandre og var ofte vanskelige å identi
fisere. 

Under flyvesandlaget lå endelig et lag med tydelig lagdelt sand, åpenbart avsatt i 
sjøen. Dette sandlaget har imidlertid ifølge Sørensen også en kornfordeling som lig
ger innenfor grensene for flyvesand, så det kan tenkes at sanden er ført til stedet ved 
den samme slags sandflukt som har bygget opp sanddynen over den. I denne lagdelte 
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sanden, eller på overgangen til den, var det bevart en god del ubrente beinrester, 
hovedsakelig fra sel og småhval. Den lagdelte sanden går ned til marin leire et par 
meter dypere nede. Noen få funn knytter seg til de øverste få cm av den marine san
den, men forøvrig var den funntom. 

Det er sanddynen som dominerer de geologiske forholdene på boplassen. Det er 
også i den at det meste av funnene er gjort, på den måten at vi må anta at de fleste 
av funnene er blitt deponert i løpet av den tiden sanddynen er dannet. Derfor må en 
forklaring på når kulturlaget på Auve ble avsatt, først og fremst konsentrere seg om 
å forklare når og hvordan sanddynen oppstod. På geologisk grunnlag er det neppe 
mulig å si noe sikkert om hvor raskt dette skjedde. Sandlaget er ganske homogent, 
uten synlige skiller av noen art, og det kan forsåvidt tyde på at dynen ble dannet i 
løpet av ganske kort tid, og uten særlige avbrekk. Hvor lang tid det kan ha tatt å bygge 
opp en sanddyne på omkring halvannen til to meter skal være usagt, det kommer jo 

Fig. 5. Stort jragmen t av et snorstempledekorert leirkm; med de enkelte stykker liggende samlet 
som de ble funnet ved utgravningen i 1981 (sml. fig. 17). Foto: j01f, 
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også an på tilgangen på sand, vindstyrke og slike forhold som vi vanskelig kan vite 
noe presist om nå. 

Forekomsten av «sandblåste» såvel som upåvirkede funn - keramikk og flint - er 
jo ellers et geologisk forhold vedrørende selve de arkeologiske funnene som indikerer 
noe «tidlig» og «sent» i dynens historie. Når det ellers gjelder typologiske forhold, er 
det vel studiene av keramikken vi må stille de største forventningene til. Her må det 
fremdeles grundigere studier til før noe definitivt kan sies, men noen hovedtrekk går 
det an å nevne her. 

Mange slags keramikk 

I utgangspunktet har det fremstått som naturlig å dele keramikkmaterialet fra Auve 
inn i fem eller seks grupper på grunnlag av dekortypene. Det er de ulike dekorinstru
mentene som har dannet grunnlaget for denne første, provisoriske inndelingen. Den 
første gruppen utgjøres av keramikk dekorert med groper. Nå finnes det riktignok 
mange slags groper, alt etter hva de er laget med. Vanligst er nok groper laget med 
spissen av et sneglehus, det som er kalt koniske groper her. Men sylindriske groper 
forekommer også, og innstikk med diverse redskaper, trolig mest bein, som gjør at 
grensen mellom groper og små innstikk i virkeligheten ikke er skarp. Ut over dette 
kunne materialet inndeles etter hvilke mønstre gropene danner, etter hva slags kar de 
forekommer på osv., men det lar vi ligge i denne omgang. Ialt er det registrert 797 skår 
med forskjellig slags gropdekor, derav har 438 koniske groper laget med spissen av 
sneglehus. 

Så har vi en liten gruppe på 21 skår som er dekorert med snor - tvunnet snor eller 
«ekte» snor. Det er tenkelig at disse skårene stammer fra ett og samme kar. 

Dernest har vi den langt største gruppen, som er skår dekorert med snorstempel eller 
beviklet snor, som også forekommer i mange forskjellige mønstre. 2009 slike skår er 
registrert. Den tredje gruppen er skår med dekor i form av det som er kalt «perlerek
ker», og som nok kan ligne litt på snorstempelinntrykkene, men som trolig er laget med 
et annet redskap, kanskje en form for kamlignende instrument. Slike skår har vi 97 av. 

Endelig finnes det eksempler på dekor i form av forskjellige andre stempler, således 
er 93 skår betegnet som dekorert med meiselstikk, 82 med noe som ligner negleinn
trykk, og ett skår har dekor med pålagte eller skulpterte vulster. Kombinasjoner av 
flere dekortyper på samme kar er temmelig sjeldne. Riktignok forekommer negleinn
trykk hovedsakelig i kombinasjon med groper, og det gjelder også pålagte vulster. 
Men i hele materialet har vi bare et par skår med dekor av både groper og snorstem
pel. Dette er allikevel viktig fordi det viser at disse dekortypene tross alt kunne opptre 
sammen. Endelig skal det nevnes at vi på noen få skår har noen røde farvespor som 
kan være intensjonene, og at det derfor er tenkelig at det har eksistert malt dekor på 
keramikken i yngre steinalder. De indikasjonene vi har på dette er allikevel såpass små 
og tvilsomme at de ikke gir grunnlag for noen sikre konklusjoner foreløpig. 
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Enkelte skår er gjennomboret av hull med diameter ca. 3-5 mm. Slike hull er ikke 
så uvanlige på steinalderkeramikk i Norden. Av og til har de vært oppfattet som en 
art dekor, men jeg tror det er riktigere å betrakte dem som et funksjonelt element ved 
keramikken; kanskje de har vært laget i forbindelse med reparasjon av ødelagte kar. 

En videre stilistisk analyse av materialet må ta hensyn til de mønstre dekoren opp
trer i. Foreløpig kan det knyttes noen generelle kommentarer til dette. Dekoren synes 
således i hovedsak å forekomme på de øvre delene av karene, på munning, hals og 
skuldre og et stykke ned på buken av mange kar. Vi kjenner også til et par eksempler 
på bunndekor; en av noen forholdsvis få bevarte spisse karbunner har flatedekkende 
dekor av snorstempellinjer. Enkelte kar har også vært dekorert på selve karranden, for 
det meste med tverrstilte eller skråstilte snorstempellinjer, men randdekor av pinne
stikk kjennes også. Dekor på innsiden av randen kjennes ikke i materialet fra Auve. 

Mønstrene synes dels å ha bestått av færre eller flere horisontale linjer eller rekker 
av innstemplinger. Dette forekommer både utført i groper og stempelinntrykk av for
skjellig slag, og i snor, snorstempel og «perlerekker». En annen gruppe mønstre kom
binerer horisontale og vertikale linjer. Dette kan sees utført i snor, snorstempel og per
lerekker. Så har vi dekormønstre som består av skrå linjer, vanligvis i kombinasjon 
med horisontale. Dette forekommer først og fremst i snorstempel, men enkelte grop
mønstre kan kanskje også sies å følge dette skjemaet. Endelig må vi regne med en 
kategori mer kompliserte mønstre, bl. a. bølgelinjer, som forekommer i perlerekker. 
Hit kan også noen eksempler på kompliserte snorstempelmønstre regnes. 

I seg selv kan ikke dette foreløpige mønsterskjemaet knyttes sikkert til noen krono
logi ennå. Rent provisorisk kan vi forsøke å se på hvilke nivåer i sanddynen enkelte 
av mønstrene er funnet på. Vi tenker oss da at funnene trolig er yngre desto høyere 
de ligger i sanddynen- og ser for anledningen bort fra alle feilkilder. Dette, vel vitende 
om at man burde ta hensyn til at de ulike mønstrene kan være funnet ulike steder på 
boplassen (men boplassområdet er faktisk ganske flatt), og til at noen av skårene kan 
stamme fra groper i kulturlaget og således være stratigrafisk yngre enn det nivået de 
er funnet på, og til at den grove inndelingen i mønstre vi foretar her, i virkeligheten 
kan skjule forskjellige mønstre med høyst forskjellig alder. Man kan etter dette med 
stor rett hevde at et slikt regnestykke er uten enhver verdi. Vi ser allikevel at dekor av 
horisontale og vertikale linjer gjennomsnittlig er funnet høyere enn dekor av diago
nale og horisontale linjer både for koniske groper (2420,0 over 2405,6 cm o. h. for 
henholdsvis 3 og 7 skår) og for snorstempel (2418, 7 over 2414,5 cm o. h. for henholds
vis 32 og 85 skår). Derimot ikke for perlerekker, der skårene med loddrette og vann
rette linjer er funnet gjennomsnittlig 2403,0 cm o.h., mens de med skrå og vannrette 
linjer er funnet 2407,5 cm o. h. (9 og 5 skår). For andre dekormønstre blir bildet om 
mulig enda mindre klart, sikkert også fordi bare nokså få skår med sikkerhet kan 
knyttes til noe bestemt dekormønster før vi kommer lenger med sammenliming av 
skår fra samme kar. Det er også all grunn til å tro at eventuelle sikre kronologiske for
skjeller mellom dekormønstre og kar osv. først vil vise seg etter grundige detalj studier 
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av en rekke enkelttilfeller, noe som ennå bare har vært gjort i begrenset grad. Når det 
blir gjort, kan det også være håp om å kunne knytte stilutviklingen til en oppfatning 
av karenes former. Såpass mye av keramikken fra Auve har kunnet limes sammen 
igjen at det er sikkert at det vil bli mulig å si noe om dette også, men det er ellers et 
tema vi er nødt til å la ligge i denne omgang. 

C 14-dateringene og sanddynen 

Så langt har vi altså sett at hverken stratigrafien eller typologien hittil har gitt noen 
entydige holdepunkter for å rekonstruere boplassens indre kronologi. Men vi får se 
om bildet blir noe klarere når vi tar for oss de C 14-dateringer som foreligger av mate
riale fra boplassen. Heller ikke C 14-dateringsprogrammet for Auve er ferdig gjen
nomført ennå, men vi skal se at de resultater som er kommet så langt, gir grunnlag 
for ganske konsekvensfylte betraktninger om kulturforholdene både på Auve og i 
større sammenheng. 

C 14-dateringene faller i to grupper. Dels er det dateringer av trekullfragmenter 
funnet mer eller mindre spredt i kultur laget. Disse prøvene består hver stort sett av tre-
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AUVE, SANDEFJORD • trekull 
C 14-dateringer fra flyvesandlaget ±2 L, o matskorpe 

Fig. 6. Diagram over funn dybde og alder for C 14-dateringer fra Auve. 
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kull som er samlet inn fra ett 10 cm tykt lag i en kvadratmeterrute i kulturlaget. Den 
andre gruppen dateringer gjelder forkullete matskorper på dekorerte keramikkskår. 
Ialt er det registrert 2095 skår med slike matskorper; av dem er 666 dekorert, og av 
disse har igjen 102 dekor med forskjellige slags groper, 503 med snorstempel (derav 
over halvparten fra ett kar), 8 med meiselstikk og 23 med perlerekker. Matskorpene 
er sorte skorper på innsiden eller utsiden av skårene, av ca. 0,1-0,5 mm tykkelse, og 
som regel ganske løstsittende slik at de lett kan skrapes av med en skalpell e. l. Disse 
skårenes proveniens vil vanligvis være kjent med den samme grad av nøyaktighet som 
den som gjelder for trekull prøvene, nemlig til et 10 cm tykt lag i en kvadratmeterrute. 
Det er utviklingen av C 14-datering ved hjelp av partikkelaksellerator som har gitt 
mulighet for å datere dette prøvematerialet, for det er som regel snakk om svært små 
prøvemengder, i området omkring 0,01 g. Det er klart at med det store og godt varierte 
utvalget av skår med slike matskorper fra Auve, har vi helt enestående muligheter til 
å få dateringer som direkte gjelder keramikkens brukstid. Et par slike dateringer ble 
utført ved University of Thcson, Arizona allerede i 1988, de øvrige er utført i sam
arbeid mellom Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim og Tandemaccelera
torlaboratoriet i Uppsala siden 1990. Det skal nevnes at de dateringsresultater som 
oppgis, alle bygger på de lutuløselige fraksjonene i prøvematerialet, idet dateringer på 
grunnlag av de lutløselige fraksjoner har vist seg å gi 300-500 år yngre resultater, tro
lig på grunn av forurensing av humussyrer. En rapport fra Mette Skovhus Thomsen 
ved Laboratoriet for radiologisk datering, datert 8. 7.1991, gjør mer detaljert rede for 
dette, og vil bli publisert sammen med de øvrige resultatene fra Auveutgravningen 
siden. Det skal ellers understrekes at det er nødvendig med pinlig renslige rutiner ved 
avskrapingen av prøvematerialet på grunn av den store faren for forurensing med de 
små prøvemengdene som er involvert. 

Det knyttet seg i første omgang stor spenning til om akselleratordateringene og 
de konvensjonelle dateringene ville gi sammenlignbare resultater. I utgangspunktet 
kunne man jo tenke seg at trekulldateringene kunne gi noe høyere aldre enn 
dateringer av matskorper. Det syntes her å kunne være en mulighet for å forklare 
at de første dateringene vi fikk fra Auve kunne synes å gi litt høye aldre sammen
lignet med det som skulle være tilsvarende sørskandinaviske funn (sml. Østmo 1984: 
52ff.). 

For dette som for andre formål kan man betrakte diagrammet i fig. 6. Der er de 
aller fleste C 14-dateringene fra Auve ført opp, og avtegnet i forhold til hvor dypt i 
kulturlaget prøvene er funnet i. 

Hensikten med å tegne diagrammet i fig. 6 var først og fremst å se om det avtegnet 
seg noen klar sammenheng mellom prøvenes funndybder og deres alder, slik at de 
dypeste prøvene var merkbart eldre enn de som var funnet høyere oppe. De aller fleste 
prøvene, enten det gjelder trekullprøver eller matskorpeprøver, stammer forsåvidt fra 
flyvesandlaget uten nærmere spesifikasjon, og skulle dermed egne seg godt til for
målet. Et par prøver stammer fra sikkert identifiserte groper, og vil derfor kunne falle 
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utenfor et eventuelt mønster - slik at prøvene vil kunne fremtre som yngre enn funn
dybden ellers skulle tilsi. 

Hovedinntrykket av diagrammet er at de aller fleste dateringene samler seg i en 
gruppe som er funnet fra ca. 20 til ca. 7 5 cm under overflaten, og med aldre på fra 
4150 til 4510 BP når vi ser bort fra det statistiske avviket, men fra 3920 til 4780 BP 
når det regnes med. Innenfor denne gruppen er det neppe mulig å skille ut noen 
bestemte tendenser på grunnlag av dette diagrammet. Denne gruppen omfatter 16 
dateringer, eller 70 prosent, av ialt 23. For de resterende syv dateringene gjelder føl
gende: En er funnet dypere enn hovedgruppen (130-140 cm), men har samme alder 
som den. To dateringer stammer fra groper. To dateringer er merkbart yngre, begge 
gjelder trekull funnet høyt i kultur laget (T-3817, med resultatet 640 ± 80 BP, og 
T-3436, på 3570 ± 160 BP). Den siste kunne nok tenkes å ha mer med saken å gjøre 
enn den første, men står jo såvidt isolert at det er like sannsynlig at den har vært blan
det med yngre materiale. 

Endelig er to av dateringene merkbart eldre enn de øvrige. Begge gjelder mat
skorper på keramikk, og de må vurderes på det nøyeste, ettersom det dreier seg om 
de tilsynelatende eldste dateringer av keramikk ikke bare fra Auve, men i sørnorske 
funn overhodet. Den ene av dem må riktignok betraktes som svært tvilsom, ettersom 
den har en meget stor statistisk usikkerhet. Den andre ser derimot mer uangripelig ut, 
og må trolig aksepteres som et spor av virksomhet på Auve i begynnelsen av tidligneo
littisk tid. Funnstedet for dette keramikkskåret ligger forholdsvis dypt i kulturlaget. 

Med disse bemerkningene in mente må vi kunne slå fast at det i hovedsak er god 
overensstemmelse mellom de konvensjonelle dateringene av trekullprøver og akselle
ratordateringene av forkullete matskorper. Det betyr at inntrykket av tidlige daterin
ger har holdt seg etter at de nye dateringene er kommet; eventuelt er det til og med 
forsterket noe. En mulig feilkilde som kunne medføre for høye aldre, ville være om 
innholdet i det vi har kalt matskorper, skulle være av marint opphav. Kanskje det var 
snakk om fiskesuppe? For dette formål har prøvematerialets innhold av C 13 vært 
målt, og resultatene ligger innenfor det man vil vente av et terrestrisk materiale (detal
jene fremgår av Thomsens rapport som ble omtalt ovenfor). Dermed må daterings
resultatene så langt være til å stole på. I denne forbindelse kan det bemerkes at det 
jo vil være av stor interesse å få undersøkt nærmere hva disse matskorpene faktisk 
inneholder, men noen nærmere undersøkelse av dette har ikke vært gjort ennå. 

Når det så gjelder hva disse dateringene kan si om oppbyggingen av sanddynen og 
dermed av kulturlaget på boplassen, må vi si at de i hovedsak tyder på at kulturlaget 
som helhet, det vil si sanddynen, er dannet i løpet av nokså kort tid, kort nok til at 
de C 14-dateringene vi foreløpig har, ikke gir noe sikkert grunnlag for å snakke om 
noen bestemt varighet. Slik sett må sandflukten betegnes som en plutselig begivenhet 
som sannsynligvis fant sted en gang omkring 4150-4510 C 14-år BP. Dette resultatet 
stemmer altså forsåvidt ganske godt overens med hva vi kom til bare ved å se på de 
stratigrafiske forholdene, og for den saks skyld også med de typologiske betraktnin-
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gene - oppbyggingen av kulturlaget på Au ve foregikk ikke i et tidsrom som vi kan angi 
bestemte grenser for, men på et for oss mer eller mindre diffust tidspunkt en gang i 
tidlig mellomneolittisk tid. 

C 14-dateringer av keramikken 

Med disse vurderingene bak oss kunne det synes fåfengt å forsøke å lese noe betyd
ningsfullt ut av dateringene av de enkelte keramikktypene. Allikevel bør vi gjøre et 
forsøk på nettopp det. En viss forskjell på dateringene er det jo tross alt, og vi må se 
om det er noen systematisk variasjon i dem knyttet til forskjeller i keramikkdekoren. 
Hensikten med dette er å etablere hypoteser for det videre arbeidet med å utrede stilut
vikling og kronologi på Auve. Holdbarheten av hypotesene bør siden prøves mot en 
gjennomgang av hele materialet og med flere dateringer, og i neste omgang også ved 
å sammenligne med tilsvarende materiale fra andre funnsteder. 

Når vi nå gjennomgår dateringene av keramikken, ordner vi det etter de omtalte 
dekortypene, og dessuten i en rekkefølge som lar oss beskrive noen stiltrekk som byg
ger på dekormønstrene og som den kronologiske ordningen antyder et grunnlag for. 

Dateringene av den gropdekorerte keramikken faller i tre grupper. Eldst er noen 
store, nærmest fingerinntrykkaktige groper på et lite karfragment, datert til 
4980 ± 120 BP (TUa-137B) (fig. 7). Like gamle er tilsynelatende noen små pinne
stikk under randen, datert til4975 ±245 BP (TUa-153) (fig. 8), men den store statis
tiske usikkerheten må som nevnt tidligere mane til forsiktighet her. Ellers er disse 

l' ' l 

14 15 16 '17 18 

Fig. 7. Fragment av leirkar dekorert med 
jingerinnt1ykk. Datert til 4980±120 BP 
(TUa-137B). Foto: Ove Holst, IAKN. 
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Fig. 8. Ran ds kår av leirkar dekorert med pinne
stikk under randen. Datert til 4975 ±245 BP 
(TUa-153). Foto: Ove Holst, IAKN. 
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Fig. 9. Skår av leirkar med svakt 
markert skulde1; dekorert med kon
iske groper i horisontale og vertikale 
rade1: Datert til 4510 ± 85 BP (TUa-
290). Foto: Ove Holst, IAKN 

dateringene foreløpig de eldste som finnes av keramikk i sørnorske funn fra stein
alderen. 

Den neste gruppen omfatter dekor med koniske groper i parallelle rekker under ran
den og på skulderen, eller i enkle sammenstillinger. De er datert til 4510 ± 85 BP 
(TUa-290) (fig. 9) og 4430 ± 95 BP (TUa-289) (fig. 10). Deretter følger to dateringer 
av kar dekorert med sylindriske groper, dateringene lyder på 4430 ± 105 BP (TUa-157) 
(fig. 11) og 4355 ± 85 BP (TUa-291) (fig. 12). Andre gropdekorerte skår omfatter et 
med koniske groper, datert til4367 ± 49 BP (AA-1848) og de to yngste dateringene, til 
henholdsvis 4295 ± 130 BP (TUa-154) (grunne pinnegroper ved skulderen, fig. 13) og 
4140 ± 105 BP (TUa-156) (fingergroper). 

Karene med snorstempeldekor danner en mer homogen serie, som begynner med 
skår med dekor i form av enkle linjer under randen og åpne, loddrette linjer på halsen, 
datert fra 4505 ± 85 BP (TUa-288) til4375 ± 95 BP (TUa-287) (fig. 14). Deretter følger 
fem dateringer av dekor i form av vinklede og kryssende linjer. De spenner fra 
4415 ± 135 BP (TUa-158) til4360 ± 85 BP (TUa-286) (fig. 15). Hit hører også det karet 
som har levert over halvparten av alle snorstempeldekorerte skår med matskorper (fig. 
16). Det er datert til4406 ±50 BP (AA-1849). Yngst er et kar med dekor i form av mer 
kompliserte vinkelmønstre, datert til 4285 ± 110 BP (TUa-152) (fig. 17, sml. fig. 5). 

To skår med dekor av perlerekker er datert omlag samtidig med de eldste snorstem
peldekorerte karene og den midtre gruppen av gropdekor, nemlig til 4505 ± 100 BP 
(TUa-136B) (fig. 18) og 4460 ± 155 BP (TUa-151) (fig. 19). 
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For å oppsummere dette, så ser de to eldste gropdekorerte karene, eller iallfall det 
ene av dem, ut til å representere et eldste innslag på boplassen, datert helt i begynnel
sen av tidligneolittisk tid. Det blir en oppgave siden å undersøke om noe annet mate
riale fra boplassen kan være så gammelt. 

Ellers ser keramikkproduksjonen i hovedsak ut til å begynne omkring 4500 BP, da 
vi har de eldste snorstempeldekorerte karene og de eldste med perlerekker, samtidig 
med det yngre innslaget av gropdekor. Deretter later gropdekor og snorstempeldekor 
til å eksistere samtidig. Den hittil yngste dateringen gjelder et skår med gropdekor. 

Det kan altså synes som om vi har spor etter visse stilistiske utviklingstrekk i det 
daterte keramikkmaterialet. Hvis vi ser bort fra de eldste gropdekorerte karene fra tid
ligneolittisk tid, så har vi til å begynne med en kombinasjon av parallelle, doble linjer 
under randen og glisne, loddrette linjer på halsen, både for gropdekoren og snorstem
peldekoren. Omkring hundre år senere har vi en fase med vinklet dekor i begge dekor
typer, og til slutt har vi snorstempeldekor i et mer spesielt, komplisert mønster, mens 
gropdekoren i sin siste utforming stadig eksisterte. Om dette virkelig er en sekvens 
som avspeiler tidsforskjeller i keramikkproduksjonen på Au ve, får vi se når vi får flere 
dateringer å holde oss til. 

Det vi kan kalle den sentrale gruppen av dateringer fra Auve, når vi altså ser bort 
fra de to eldste og de yngste trekulldateringene som kanskje ikke er helt til å stole på, 
omfatter tidsrommet fra 4510 ± 85 BP (TUa-290) til 4140 ± 105 BP (TUa-156). Den 
viktigste konklusjonen å trekke av dette må være at materialet i all hovedsak synes å 

Fig. 10. Randskår av keramikk dekorert med et åpent mønster av koniske grope1: Datert til 
4430±95 BP (TUa-289). Foto: Ove Holst, IAKN 
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være eldre enn MN B, eldre enn stridsøkskulturenes tid. Tauber angir gjennomsnitts
dateringen 4160 BP for undergravstid i jysk enkeltgravskultur (Tauber 1986:203), 
mens de riktignok ytterst fåtallige eldste dateringene fra svensk-norsk stridsøkskultur 
er enda yngre (Wyszomirska 1986:207). Som gruppe ligger dateringene fra Auve også 
tidlig i forhold til tilgjengelige dateringer av mellomneolittiske fangstboplasser («gro
perkamisk kultur», GRK) i Sør-Skandinavia, hvor f.eks. 18 dateringer fra boplassen 
Kainsbakke på Djursland omfatter tidsrommet 4320-3950 før nåtid (Rasmussen 
1991 :17). Boplassen sammenlignes nærmest med Fagervik Ill -stadiet ( anf. arb., s. 56). 
Når det gjelder det foregående, rent østsvenske Fagervik Il-stadiet, oppgir Wyszo
mirska dateringer fra 4430 til 4250 BP (Wyszomirska 1986, Tabell 2 s. 208); Browall 
angir 4500 BP for begynnelsen av GRK-sekvensen, men slik at den begynner senere 
desto lengre mot sydvest man beveger seg fra Øst-Sverige mot Danmark, hvor den 
ikke begynner før ca. 4200 BP i Nord-Danmark (Browall 1991:112ff.; 132ff.). I for
hold til disse angivelsene inneholder Auvedateringene et markert tidlig element. 

I denne forbindelse kan det kanskje være av interesse å skyte inn en kort bemerk
ning om flintmaterialet på Auve. I all hovedsak må behandlingen av dette rike mate
rialet riktignok utstå til en senere anledning, men det kan ha sin interesse her å nevne 
fordelingen av tangespisser i Auvefunnet som helhet. Av ialt 60 hele spisser var det 19 
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Fig. 11. Skår av keramikk dekorert med sylin
driske gropa Datert ti/4430±105 BP (TUa-
157). Foto: Ove Holst, IAKN. 
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Fig. 12. Randskår av leirkar dekorert med 
sylindriske gropa Datert til 4355 ± 85 BP 
(TUa-291). Foto: Ove Holst, IAKN. 



av type A (derav 6 av type A2 og 8 av type A3), 35 av type B, 5 av type C og l av type 
C eller D. Hertil kommer 108 tangefragmenter, nemlig 41 av type A (hvorav 9 av type 
A2 og 23 av type A3), l av type A eller B, 61 av type B, l av type C og 4 av type C 
eller D. 12 midtfragmenter fordeler seg på 4 av type B, 5 av type B eller C og 3 av type 
C. 34 oddfragmenter omfatter 20 av type B, 4 av type C og 10 av type C eller D, og 
endelig er det 13 andre fragmenter, nemlig l av type A (dvs. A3), 6 av type B, 3 av type 
B eller C og 3 av type C. Den tidlige dateringen tatt i betraktning må den store andelen 
av tangespisser av type B og C være overraskende; til sammenligning kan nevnes at 
av 47 bestembare spisser på Kains bakke var bare l av type B, mens resten var A-spisser 
(Rasmussen 1991:37f.). Det er riktignok ingen uproblematisk sak å sammenligne tan
gespisstyper fra forskjellige boplasser uten å ha sett alle spissene selv. De gjengse type
beskrivelsene føles heller ikke alltid like treffende for det materialet som foreligger, bl. 
a. er en god del av det som er klassifisert som B-spisser på Auve av en type som i og 
for seg mer treffende kunne beskrives som «A-spisser med tresidig retusjert tange». 
Det er mulig at det fortsatte arbeidet med dette emnet vil gjøre det nødvendig å defi
nere flere typer av tangespisser; som situasjonen er i dag, er iallfall B-typen nokså lite 
enhetlig. En antydning må dette allikevel gi om at tangespisstypene på Auve opptrer 
svært tidlig. 

Om det enn knytter seg mye usikkerhet til holdbarheten av enkelteresultatene og de 
eventuelle stilistiske utviklingstrekkene vi synes å ane i keramikken, så må den tidlige 
dateringen av Auvematerialet sies å være godt belagt. Det betyr at hele den keramikk
tradisjonen som er kommet til uttrykk på Auve, må ha oppstått lenge før stridsøks
kulturenes tid. Det betyr jo også at når man skallete etter kilder for de kulturimpul-
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Fig. 13. Skulderskår av leirkar dekorert med grunne pinnegrope1: Datert til 4295 ±130 BP 
(TUa-154). Foto: Ove Holst, IAKN. 
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sene som ga støtet til denne keramikktradisjonen, må man heller se seg om i eldre 
sammenhenger, det vil i hovedsak si i traktbegerkulturen så lenge vi holder oss til de 
strøk av Sørskandinavia som kan ha hatt forbindelse med Sør-Norge på den aktuelle 
tiden. Her er vi inne på et emne av den aller største betydning når det gjelder kultur
forholdene i yngre steinalder i Sør-Norge. Dette gjelder jo ikke bare Auvekeramikken. 
Keramikk dekorert med forskjellige slags groper og andre innstemplinger, og i særde
leshet snorstempeldekorert keramikk, dominerer funnene fra mellomneolittiske 
boplasser ved kysten av Sør-Norge helt fra Rødsmyr på Kråkerøy ved Fredrikstad 
(Johansen 1957:42ff.; sml. Skjølsvold 1977:227f.; Østmo 1988:155ff.) til Korsen i 
Vågsøy på Sunnmøre (Bjørn 1920; Bakka 1964b:32; Skjølsvold 1977:246f.; for en 
oversikt over sammenlignbare funn i det mellomliggende område, se Skjølsvold 
1977:226ff.; sml. Olsen 1992:129ff.). Når Auvekeramikken viser seg å være tidlig, dvs. 
fra den eldre delen av mellomneolittisk tid (og før), må man vurdere om det samme 
kan gjelde for keramikk fra disse andre boplassene også, som uttrykk for samme tra
disjon. Dette er synspunkter som etterhvert har kommet frem i litteraturen i flere sam
menhenger, men det er kanskje best å betrakte dette viktige spørsmålet i et litt videre 
perspektiv. 

Fig. 14. Randskår av leirkar deko
rert med horisontale og vertikale 
snorstempe!lin}et: Datert til 
4375 ±95 BP (TUa-287). 
Foto: Ove Holst, IAKN 
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Fig. 15. Skår av leirkar dekorert med horisontale og vink
lede snorstempe11in}et: Datert ti/4360 ± 85 BP (TUa-286). 
Foto: Ove Holst, IAKN 



Fig. 16. Fragment av leirkar dekorert med snorstempel i k1yssende lin)e1: Datert til 4406 ±50 
BP (AA-1849). Foto: Eirik Irgens Johnsen, UO. 

Sørnorsk bop!asskeramikk fra yngre steinalde1: «Snorstempe!keramisk kultur»? 

Det store og rikholdige keramikkmaterialet fra de neolittiske fangstboplassene på 
Skagerak- og Nordsjøkysten var så sent som på 1950-tallet ennå noe av en nyhet i 
norsk steinalder (se Hinsch 1955:89f.; sml. Anathon Bjørns hjertesukk fra 1930: «Det 
så næsten ut til at man ikke hadde arbeidet i ler i stenalderen hos oss», Nummedal 
og Bjørn 1930:81). Holdningen til dette materialet ble da også til å begynne med 
nokså prøvende og forsiktig. Ambisjonene strakte seg for det meste ikke lenger enn 
til å forsøke å karakterisere materialet i forhold til bedre kjente funnkomplekser i Sør
Skandinavia, og de gjengse merkelapper som «traktbegerkultun>, «gropkeramisk 
kultur», «stridsøkskultur» og av og til også «klokkebegerkultun> ble applisert med 
større eller, av og til, mindre forsiktighet. 

En viss tilbakeholdenhet kan dessuten mer enn anes i litteraturen overfor å datere 
materialet eller deler av det tidlig, dvs. til traktbegerkulturens tid. Dette var svært 
merkbart allerede i Anathon Bjørns omtale av funnene fra Narestø Il (Nummedal og 
Bjørn 1930:86ff.), men kom fremdeles sterkt til uttrykk hos Skjølsvold, som forsøkte 
å gjennomføre det syn at det aller meste av denne norske keramikktradisjonen måtte 
sees som utslag av impulser fra stridsøkskulturen i sen mellomneolittisk tid. «Snor
stempeldekorens fremherskende plass er ikke enestående for Slettabø, men går igjen 
på de fleste sydnorslæ steinalderboplasser der keramikk forekommer i noen mengde. 
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Felles for disse boplassene er at de ligger sent i tid [min uthevn.], og at snorstempel
dekoren trolig skyldes innflytelser fra båtsøkskulturen, hvor dette dekorelementet er 
særlig fremtredende i dens yngste fase» (Skjølsvold 1977:159). Skjølsvold gjennom
fører så dette synspunktet med stor konsekvens for hele sitt materiale, og uansett om 
keramikken er funnet i dekkede kulturlag med langt eldre C 14-dateringer (anf. arb., 
s. 177ff.). Det forelå allikevel sørnorske funn som Skjølsvold fant problematiske. Når 
det gjaldt Rognlien i Eidanger, fant han «ting som tyder på at det har vært en eldre 
bosetning på stedet. Således er det like ved tuften funnet et keramikkskår med en pro
fil som kunne tyde på at det dreier seg om fragment av et traktbeger ... Men dette for
styrrer ikke inntrykket av det øvrige materialet som helst hører hjemme i en sen, sub
neolitisk kontekst» (anf. arb., s. 230). Verre var det da med keramikken fra Narestø 
Il «Den karakteristiske profilknekken og den vertikale avstripningen på skåret fra 
Narestø er vanskelig å bortforklare» (anf. arb., s. 236)- som den også hadde vært for 
Bjørn, og hvor meget man enn åpenbart hadde kunnet ønske det. 

l 'l fl 
<" a Hl t 12 ~'<""Hf a 1'8 1 

;0 )'$'*'""' "'" ""-"'4iiif"'""24"'"~~~ ~=~.za;~ 

56 

Fig. 17. Fragment av leirkar dekorert 
med komplisert mønster av snorstem
pellin}el: Datert til 4285 ±110 BP 
(TUa-152). Foto: Ove Holst, IAKN. 



Mangelen på sikre funn har nok vært med på å gjøre tanken på at trakt beger kultu
rens keramikk kan ha hatt innflytelse på keramikkproduksjonen i Norge vanskelig å 
gripe for norske arkeologer. Mest snakk om dette har det vært nettopp når det gjelder 
keramikken fra Narestø Il. Bjørn så nok at materialet derfra kunne romme tidlige 
trekk, men synes å ha ment at det måtte dreie seg om en slags nedarvet kulturgods 
(Nummedal og Bjørn 1930, særlig s. 92f.). Slik stod det også for Gjessing siden: «l 
Narestøkeramikken er det også muligens spor av påvirkninger fra megalittisk kera
mikk; men disse er i hvert fall så avbleket at de ikke gir noe bevis for direkte kontakt» 
(Gjessing 1945:232.). Den neste som ytret seg om saken, var Hinsch, som daterte 
materialet fra Narestø Il til MN Il, ved å tenke seg en forbindelse til svensk gropkera
mikk. Når det gjelder traktbegerkulturens keramikk, nøyer han seg med å si at den 
er «beslektet» (Hinsch 1955:94). Knut Odner har også sett at det kunne være likheter 
mellom keramikken fra Narestø Il og traktbegerkulturens keramikk, men også han 
mente allikevel at forutsetningene heller måtte søkes i gropkeramisk kultur, nærmere 
bestemt Sater Il/Ill-stadiet (Odner 1965:221). Mikkelsen har på sin side brukt fore
komsten av mer eller mindre sikker TRB-keramikk, fragmenter av flintøkser og fore
komst av tangepsisser av A-type på Rognlien i Eidanger og andre steder som karakte
ristika for traktbegerkulturens fangstboplasser i Telemark (Mikkelsen 1989:146ff.). 

Nå er det jo allikevel slik at helt sikre funn av traktbegerkeramikk i Norge i all 
hovedsak manglet inntil funnene fra dyssen på Skjeltorp i Skjeberg kom for dagen 
(Østmo 1983a). Som det eneste sikre unntaket må man regne et enkelt skår fra Anders 
Loranges gamle samling, men fra uvisst funnsted (Hinsch 1955, fig. 9 og s. 72). Siden 
er også det noe utilfredsstillende opplyste funnet fra Lundvoll i Tune kommet til 
(Østmo 1988:154f.), foruten enkelte mer eller mindre sikre skår fra andre sammen
henger og tildels fjerne miljøer som Hardangervidda (Indrelid og Moe 1983, Fig. 3 
s. 42) og Vestlandet (Olsen 1992, Fig. 83 s. 130, sml. kommentaren s. 141ff.); skjønt 
slike skår kanskje også kunne tenkes å antyde forbindelser med stridsøkskulturens 
snordekorerte keramikk (sml. Bakka 1973:76) iallfall når en tidlig datering ikke støttes 
på annen måte. 

Allikevel kunne det for enkelte fortone seg som en mer aktuell mulighet at også den 
snorstempeldekorerte keramikken i norske funn kunne ha opphav i traktbegerkultu
rens keramikk (Bakka 1973:76f.; sml. Østmo 1980:92; Mikkelsen 1984:106ff.). Nylig 
har vi fått en mer omfattende behandling av et vestnorsk materiale der en slik mulig
het tas på alvor (Olsen 1992, særlig s. 142ff.). Olsen oppfatter der den snorstempel
dekorerte keramikken på sørnorske kystboplasser som en egen, norsk keramikktradi
sjon, «oppstått som en lokal innovasjon» (sml. « ... det skal sterkt understrekast at 
keramikken på Straume høyrer til ei sermerkt og lokalt vestnorsk gruppe, ut breidd frå 
Jæren til Sunnmøre», Bakka 1964a:163f.). Olsen mener også å kunne påvise to lokale 
grener eller «subtradisjoner» på grunnlag av magringen, der særlig forekomsten av 
beinmagret gods (Hulthen 1981; sml. Rosenqvist 1982) kjennetegner den sørøstnorske 
keramikken. Her må det skytes inn at det foreløpig ikke har latt seg gjøre å påvise 
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noen bestemte sammenhenger mellom magring og keramikkdekor på Au ve, tvert imot 
ser bergartsmagring og beinmagring ut til å forekomme med nøyaktig samme slags 
dekor. Olsen peker ellers på flere tegn på at det eksisterte forbindelser mellom trakt
begerkulturen og sørnorsk fangstkultur, som kunne forklare opphavet til denne kera
mikktradisjonen (Olsen 1992:143f.). Et forhold som kan nevnes i tilknytning til dette, 
og som tydeligvis må ha foresvevet både Bakka og Mikkelsen i tillegg til undertegnede, 
er forekomsten av snorstempel som ett blant mange dekorelementer i sørskandinavisk 
TRE-keramikk fra MN I-II (se Ebbesen 1975:20ff. og særlig fig. 4-17 samt 19; sml. 
Bagge 1934, fig. 5, 6, 19 for tilsvarende funn fra Båhuslen; også Rydbeck 1938:151ff.). 

Det gjenstår mye arbeid å gjøre med å utrede de lokale stiltrekkene både på Auve 
og for den norske boplasskeramikken ellers. At vi her har å gjøre med en selvstendig 
keramikktradisjon, må imidlertid være et viktig foreløpig resultat, og ett som finner 
støtte i såvel Olsens studier av det vestnorske materialet som i Bakkas karakteristikk 
allerede for 30 år siden. Opphavet til denne tradisjonen ser det nå ut til å være enighet 
om at man må søke i tidligneolittisk og tidlig mellomneolittisk trakt beger kultur i Sør
Skandinavia, hvor så å si alle de karakteristiske trekkene kan finnes igjen ett for ett. 
Samtidig er det klart at den norske keramikken på flere måter både i detaljene og hel
hetlig skiller seg fra typisk traktbegerkeramikk; det er nettopp det som gjør det beret
tiget å snakke om en selvstendig utvikling på den norske Skagerak- og Nordsjøkysten. 
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Fig. 18. Randskår av leirkar 
dekorert med perlerekker i 
horisontale og bølgende linja 
Datert til 4505 ±100 BP (TUa-
136B). Foto: Ove Holst, IAKN. 



Man kunne kanskje spørre om hvor det er blitt av den gropkeramiske kulturen i 
dette bildet. Olsen er den som senest har forsøkt å vurdere dette spørsmålet for Nor
ges vedkommende (Olsen 1992:146ff.). Han fremhever det som også tidligere har vært 
oppfattet som et problem, nemlig at gropkeramisk kultur selv i de sørskandinaviske 
områdene hvor den skulle være best undersøkt, ser ut til å være «lite entydig både hva 
angår tids- og romavgrensning, definerende funntyper og kulturelt innhold» (anf. 
arb., s. 147). For Norges del fremhever han at mange av de kulturtrekk som skulle 
være karakteristiske gropkeramiske innslag, så som flintteknologien og vesentlige 
deler av den keramiske teknologien, nå viser seg å være eldre enn den eldste fasen av 
groperamisk kultur i Sverige- et forhold som jo til dels lenge har vært ansett som en 
vanskelighet i studiet av det som skulle være gropkeramisk kultur i Norge (f. eks. 
Indrelid 1972; Indrelids kritikk er utdypet og forsterket i 1986, s. 350). Olsen er til
bøyelig til å ville erstatte begrepet «gropkeramisk kultur» med noe annet på generell 
basis - «Langt fra alle kystboplasser i Sør- og Mellomsverige som kan knyttes til en 
mellomneolittisk fangsttradisjon har imidlertid typiske ORK-elementer. Spørsmålet 
er derfor om det også i Sverige er mest hensiktsmessig å anvende mellomneolittisk 
fangstkultur som fellesnevner» (Olsen 1992:147). 
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Fig. 19. Eo!isk erodert («sand
blåst») stykke keramikk deko
rert med horisontalt løpende 
perlerekke1; funnet dypt i kul
turfaget i 1984. Datert til 
4460±155 BP (TUa-151). 
Foto: Ove Holst, IAKN 
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Hvilke problemer dette skulle løse, kan synes noe uklart. Det kan lett ende som en 
strid om ord. «Gropkeramisk kultur» er stadig et begrep som brukes i beskrivelsen av 
visse mer eller mindre karakteristiske boplassfunn og deres innhold av arkeologiske 
funn iallfall i Sør-Skandinavia (f. eks. senest Rasmussen 1991), og begrepets bruk
barhet kan iallfall ikke gjøres avhengig av i hvilken retning kulturimpulsene har gått. 
Om det nå skulle vise seg at mange av de kulturtrekk som karakteriserer denne kultur
gruppen, har oppstått i de rike fangstmiljøene på kysten av Sør-Norge, så kan jo feno
menet som sådant ellers hete hva som helst. Hovedsaken må være at kulturbegrepet 
representerer en teori om en kulturell sammenheng (Østmo 1989). Rent forsknings
historisk kan det allikevel føles riktig å knytte «gropkeramisk kultur» til det geogra
fiske området hvor det først ble brukt - nemlig kystområdene i den østlige delen av 
Sør-Skandinavia, og heller med Olsen å snakke om mellomneolittisk fangstkultur for 
Norges del, eller, dersom det skulle føles for generelt, om «sørnorsk snorstempelkera
misk kultur» (Olsen 1992:147). Så fikk man ellers etter behov diskutere forholdet mel
lom disse kulturene, omfanget og karakteren av fellestrekk og trekk som skiller dem 
fra hverandre. Det er verdt å minne om at også for Øst-Sveriges vedkommende kan 
mange av den gropkeramiske kulturs sentrale trekk trolig avledes av impulser fra 
traktbegerkulturen, f. eks. når det gjelder keramikken (Nielsen 1979:34f.). Nevnes 
skal også Browalls interessante teori om at overgangen fra TRB til ORK overalt i 
Sørøst-Skandinavia representerer et ideologisk skifte som har sammenheng med 
megalittgravtradisjonens opphør, et skifte som inntreffer først i Øst-Sverige og sist i 
Danmark, hvor megalittgravtradisjonen var sterkest (Browall1991). Analogt til dette 
kunne man tenke seg en lignende utvikling i Sørøst-Norge (hva Browall forsåvidt også 
antyder), med en sammenligningsvis temmelig tidlig datering av overgangen fra en 
temmelig spredt, men allikevel utvilsom megalittgravtradisjon innenfor traktbeger
kulturen (oppsummert i Østmo 1986; 1990), til en etterfølgende kultur med større 
vekt på fangst og med lokal keramikk. 

Nå er det jo også om å gjøre at vurderingen av den «sørnorske snorstempelkera
miske kulturen» ikke kjører seg fast i en diskusjon om det norske materialet er en 
lokal gren av traktbegerkulturen eller ikke, for også det ville lett kunne risikere å bli 
en ordstrid. Under alle omstendigheter er det kanskje mest fruktbart å arbeide videre 
med det norske materialet som en egen gruppe, både fordi alt jo tyder på at vi har å 
gjøre med en kulturform hvor fangsten har spilt en mye større rolle enn i traktbeger
kulturen i Sør-Skandinavia og fordi den norske boplasskeramikken jo heller ikke kan 
beskrives alene med begreper fra litteraturen om traktbegerkulturens keramikk. 

Når det gjelder forholdet til stridsøkskulturens l-keramikk (Malmer 1962:29ff.), 
som av mange har vært trukket frem som noe å sammenligne den norske keramikken 
med (Vibe-Miiller og Ingstad 1965:100ff.; Skjølsvold 1977:161ff.; fremdeles Østmo 
1984:57; Nielsen 1986:221; Olsen 1992:149), så må det nå fremheves at vi i det norske 
materialet ser en sammenhengende tradisjon av snorstempeldekorert keramikk, med 
vinkeldekor som et viktig innslag, som går forut for stridsøkskulturen. Kanskje er det 
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nettopp her vi ser en av forutsetningene for l-keramikken, som Asle Bruen Olsen også 
har foreslått (1992:149). Utvikling av bofasthet, som kan se ut til å ha foregått i kyst
fangstmiljøene ved Norskekysten i yngre steinalder der tilgangen på levnetsmidler var 
tilstrekkelig god og stabil (Bergsvik 1992a; 1992b, sml. Olsen 1992:19 og 234ff.; Østmo 
1993), vil ha kunnet danne forutsetninger for en slik kulturell påvirkning. Det må 
understrekes at denne ideen både trenger og vel fortjener å granskes grundigere før 
den kan hevdes med full styrke, men så langt ser det iallfall ut til at det norske materia
let ligger til rette for en slik tolkning. 

Avslutning 

Vi har ennå svært få funn av Auvefunnets kategori fra østnorsk steinalder. Det skal 
jo også noe til å finne maken, for det ligger temmelig særegne naturforhold til grunn 
for funnmengdene og bevaringsforholdene på Auve. Den raske oppbyggingen av 
sanddynen har sikkert vært avgjørende for at keramikkfunnene er så godt bevart som 
de er. Av samme årsak er det at vi har kunnet grave frem ubrente knokler i noe større 
antall - men det er en annen historie. 

Sanddynen og dens historie har imidlertid også visse ulemper, arkeologisk sett. Det 
hadde jo vært fint om vi hadde fått en noe lengre sekvens av funn, slik at stratigrafien 
på Auve hadde kunnet utnyttes bedre til diakrone studier. Som det nå er, står vi med 
det som arkeologisk sett er et øyeblikksbilde, men riktignok et detaljert og mang
foldig øyeblikksbilde som vi skal være glade for å ha, for mange slike kan det neppe 
bli snakk om. 

Summary 

Auve in Sandefjord, Vestfold, Norway- The sand dune, the whipped cord pottery and 
the radiocarbon datings 

The EN-MN settlement site at Auve, Sandefjord, Vestfold (fig. 1), was excavated in 
1976-84 (fig. 2), mostly by the author. Previous writings (Østmo 1981a; 1981b; 1983; 
1984a; 1984b) were bas ed on impressions received during the excavations and the 
general background knowledge concerning the S. Norwegian Neolithic. All the finds 
have now been catalogued, and the total amounts to 91.502 pieces of flint, 376 pieces 
of slate, 125 pieces of pumice, 12 pieces of worked bone, 60 pieces of various stone, 
no less than 71 pieces of amber, 41.021 pieces of pottery and a few other items, plus 
unworked bone. In this article, some problems concerning the dating of the site are 
addressed. 

The stratigraphy (fig. 3) is dominated by a sand dune which contains most of the 
finds, partly contained in hard-to-identify pits. Over the sand dune, the topsoil has 
been disturbed in recent times, but possibly also remains of the last settlement phase 
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floor are preserved. Under the sand dune is marine sand, containing a few archaeolo
gical finds in the upper levels. On geological grounds it is apparently not possible to 
assign a specific period to the formation of the sand dune. Most likely it was formed 
during a rather short time. Same pieces of flint and pottery from the lower levels of 
the sand dune display traces of eolic erosion (i. e. fig. 19), thus demonstrating that the 
sand dune was formed during the time when the site was settled. 

The potsherds recovered from the si te are decorated with various types of pits, with 
whipped cord as well as in a very few cases with cord impressions. Also, what looks 
like comb impressions has been found, and a few examples of various other impressi
ons. An attempt to calculate the average find depths of these decoration types revea
led nothing of relevance to the pottery chronology. 

Radiocarbon datings are partly based on charcoal fragments found in the cultural 
layers, each sample usually representing a lO cm layer in a l sqm square. Also, 16 datings 
have been obtained from charred food remains preserved on fragments of decorated 
pottery. A diagram relating all these datings to the levels from where the samples were 
collected in the culturallayer (fig. 6), appears to show that the radiocarbon datings can
not as a group be used to date a sequence of events at the site. Rather, the bulk of the 
datings represents a point in time, represented by the time span 4510-4150 BP when the 
statistical error is left out of consideration, but 4780-3920 BP when it is included ( ± 2 o). 

Still, the pottery datings may tentatively be considered to represent same stylistic 
development. Two datings of pitted ware are older than any of the others (4980 ± 120 
BP (TUa-137B (fig. 7) and 4975 ±245 BP (TUa-153) (fig. 8)) and may after all repre
sent an early neolithic phase at Auve. Other pitted ware datings concern conical pits 
below the rim and at the shoulder of the vessels, with datings from 4510 ± 85 BP 
(TUa-290) (fig. 9) to 4430 ± 105 BP (TUa-157) (fig. 11). Next are two sherds with single 
lines of pits on neck or shoulder dated to 4367 ± 49 BP (AA-1848) and 4355 ± 85 BP 
(TUa-291) (fig. 12). Here, too, the two youngest pottery datings belong, 4295 ± 130 BP 
(TUa-154) (fig. 13) and 4140 ± 105 BP (TUa-156), respectively. 

The vessels decorated with whipped cord ornaments form a slightly more homoge
nuous series, ranging from 4505 ± 85 BP (TUa-288) to 4285 ± 110 BP (TUa-152) (fig. 
17). Two sherds decorated with a kind of comb ornament have been dated to 
4505 ± 100 BP (TUa-136B) (fig. 18) and 4460 ± 155 BP (TUa-151) (fig. 19)). 

The Au ve da tings are generally somewhat older than da tings of Pitted Ware Culture 
sites in South Scandinavia, and also than the STR culture hitherto considered to have 
been the source of influence for in particular the whipped cord pottery so common 
on South Norwegian middle neolithic sites. In this, the author agrees with the views 
suggested by Olsen (1992). The Norwegian pottery must rather be viewed as a local 
style, resulting from local innovations based originally on influences from the TRB 
culture of South Scandinavia. In same earlier literature, the Norwegian sites con
cerned are ascribed to the Pitted Ware Culture, but the foundations for this now 
appear to be slight. 
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Lars Pi/ø 

Jernalderens bosetningshistorie 
på Hedemarken 
-Noen hypoteser i forbindelse med Åker-prosjektets 
forskningsresultater 

Innledning 

I denne artiklen skal det presenteres en rekke forskningsresultater som er oppnådd i 
forbindelse med Åker-prosjektet. Dette arkeologiske forskningsprosjektet studerer 
sentrumsdannelsen i jernalderen på Åker gård ved Hamar. For å supplere det tidligere 
kjente materiale fra området (gravfunn, løsfunn og fortidsminner) valgte en å legge 
hovedvekten i feltarbeidsfasen på undersøkelsen av boplasser fra jernalderen. Tre slike 
undersøkelser er presentert nedenfor. Dessuten er det gitt en kort beskrivelse av de 
systematiske åkervandringene som har blitt foretatt for å lokalisere forhistoriske jord
bruksboplasser i dyrket mark. 

Det gjøres oppmerksom på at Åker-prosjektet i skrivende stund ikke er mere enn 
halvveis gjennom sin feltarbeidsfase. Det er derfor grunn til å tro at resultater og 
hypoteser slik de presenteres her, kanskje må justeres noe når prosjektet er slutt. De 
nye arkeologiske data som Åker-prosjektet har fått frem er likevel så spennende og 
viktige at en midlertidig publikasjon synes å være på sin plass. 

Registreringer 

Metodikk 

For å lete frem tidligere ukjente jordbruks boplasser i Åker-området (fig.l), ble det ved 
prosjektets start i 1991 valgt en metode som ikke tidligere har vært i bruk i Norge, 
nemlig systematiske åkervandringer (Pilø 1991, 1993). Ved en systematisk åker
vandring beveger mannskapet seg i parallelle rette linjer henover en åker. Funn og 
lokaliteter måles inn og beskrives av en feltleder som går bak registreringsmann
skapet. Grunnen til at metoden ikke har vært anvendt tidligere i Norge er at den krever 
at en rekke betingelser er oppfylt, noe som sjeldent er tilfellet. For det første må det 
være tilstede store, sammenhengende, høstpløyde åkrer. For det andre må disse være 
meget utvasket, slik at innholdet i pløyelaget trer tydelig frem. For det tredje må det 
være lang nok tid fra snøen går på åkrene til våronna setter inn, til at en registrering 
kan gjennomføres. Dersom disse betingelsene er oppfylt, kan en systematisk åker
vandring utføres. Metoden stammer fra Danmark, hvor den i mange år har vært 
brukt til å lokalisere bl.a. forhistoriske boplasser. 
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Fig. l. Kart over Aker-området med inntegnet grense for registrering og de tre utgravnings
områder (markert med /oyss). Matrikke!gårdene er markert med en svart firkantJ Aker gård 
med en større svart firkant. Skraverte områder er nedbygget. 
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Åker-området 

Systematiske åkervandringer i Åker-området har vist at den dyrkede marken har en 
mengde spor etter gammel bosetning. Under registreringen, som omfattet ca. 4,5 km2

, 

ble det funnet 111lokaliteter bestående av alt fra oppløyde ildsteder, konsentrasjoner 
av skjørbrente steiner, flint, slagg og osteologisk materiale til bryner, spinnehjul, 
glassperler og andre oldsaker (Pilø 1991). Problemet ligger derfor ikke i å finne til
strekkelig arkeologisk materiale, men heller i å tolke de store mengdene som blir fun
net. Særlig skjørbrente steiner er meget vanlige. I denne artiklen brukes forøvrig 
konsekvent betegnelsen «skjørbrente steiner», som er en mere dekkende og nøytral 
beskrivelse av ildpåvirkede steiner enn det vanlige begrepet «kokstein». 

De sikreste bosetningsindikatorer synes å være oppløyde ildsteder og skjørbrente stei
ner. De skjør brente steinene stammer enten fra ødelagte ildsteder og kokegroper (steine
ne er da som regel store og uregelmessige av form), eller fra brygging (steinene er da som 
regel mindre og mere terningformete). Den første typen synes ikke å ha noen særlig til
knytning til gårdstun, mens den andre typen synes å være knyttet til gårdstun med 
«gamle» gårdsnavn. En 14C-datering fra Åker gård på et lag med bryggestein har gitt sein 
vikingtid/tidlig middelalder. Bryggestein kjennes forøvrig også fra Hamar-kaupangen. 

Det synes å være et karakteristisk trekk at jo flere egnete boplassområder det er inn
enfor en gårds grenser, jo flere registrerte lokaliteter finnes det. Dette kan være en 
pekepinn om at en ikke kan trykke samme modell for gårdsutvikling nedover alle går
dene, men i stedet kanskje bør operere med en modell som er differensiert etter den 
lokale topografien. 

Utgravninger 

Metodikk 

For å få klarlagt hvilke typer materiale sporene i den dyrkede marken viste til, var det 
nødvendig å sette i gang arkeologiske undersøkelser av utvalgte områder. For å gjøre 
dette på en effektiv og forskningsmessig riktig måte, introduserte Åker-prosjektet 
maskinell flateavdekking, slik metoden ble utviklet under Forsandmoen-prosjektet, 
til det indre Østlandsområdet. På bakgrunn av de resultatene en har oppnådd med 
metoden i Rogaland (Løken et al. 1993), var det sannsynlig at en også på Hedemarken 
skulle støte på hustomter under dyrket mark, særlig fordi utgravningene på Åker gård 
i 1988-89 hadde påvist stolpehuller fra forhistoriske hus (Hernes 1989). 

Vidarshov 

Under de systematiske åkervandringer i april1991 ble det på nordsiden av en øst-vest
gående høyderygg nær tunet på Vidarshov funnet en plogfure med tre skjørbrente 
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steiner og litt trekull. Dette ble tolket som spor etter et forstyrret ildsted. Plasseringen 
av ildstedet gjorde det sannsynlig at en ville kunne finne spor etter hustomter på 
høyderyggen. 

Høsten samme år ble det derfor lagt en søkesjakt i 5 meters bredde nord-sør hen
over høyderyggen. På toppen av høyderyggen ble det funnet sikre stolpehull. Feltet ble 
deretter utvidet både i østlig og vestlig retning for å få hustomten avdekket i sin fulle 
lengde. Det viste seg å dreie seg om tomten etter et langhus i to faser (fig.2). Hus
tomten ble bare delvis utgravd, da de stratigrafiske forholdene var klare. Funnene i 
hustomtens anleggsspor besto av litt osteologisk materiale og et lite skår av udaterbar 
keramikk. Hustomten ble senere 14C-datert til yngre romertid, noe som ikke var 
uventet p.g.a. dens klare typologiske likhetstrekk med hustomter fra samme tidsrom 
fra Forsandmoen (Løken 1993). 
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Fig. 2. Grunnplan over yngre romertids hustomt fra Vidarshov, Hamar kommune, Hedmark. 
Langhuset har to fasa Stolpehull ene til den yngste fasen er markert med svart. Ett stolpehull 
mangler i sørrekken i den umarkertefasen. Dette kunne ikke påvises under undersøkelsen tross 
nøye avrensning. Ildsteder markert med svarte trekanter langs kanten. 
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Åker 

Under Oldsaksamlingens undersøkelse på Åker i 1988-89 (Hernes 1989) i forbindelse 
med byggingen av en tilkjørselsrampe til E6, ble det funnet en større mengde ildsteder 
og kokegroper, en hellekiste og noen sikre stolpehull. Tre ildsteder ble kullstoff 
14-datert til folkevandringstid (pers.medd. Hernes). Undersøkelsesområdet lå i en 
vestvendt skråning, og det var naturlig å anta at en sto over for et aktivitetsområde 
for matlaging i utkanten av en større boplass fra jernalderen. Ovenfor skråningen lig
ger en flate og det var sannsynlig at jernalderhusene hadde stått her. I tilknytning til 
denne flaten ligger det nåværende tun. 

Over boplasslagene fra jernalderen lå et massivt lag med skjørbrente steiner av 
bryggesteintypen. Dette laget ble ikke datert, men Åker-prosjektet har senere foretatt 
en datering av et tilsvarende lag et annet sted nær tunet. Denne dateringen ga sein 
vikingtid/tidlig middelalder som resultat. 

I 1991 foretok Åker-prosjektet en graving av prøveruter på flaten ovenfor Oldsak
samlingens utgravningsfelt for å undersøke om det var tilstede kultur lag på denne fla
ten. Prøverutene viste at dette kun var tilfellet i begrenset omfang. I tre av prøverutene 
støtte en på anleggsspor fra jernalderboplassen. Grundige åkervandringer både i 1991 
og -92, samt sålding i forbindelse med gravingen av prøveruter i 1991 kunne ikke 
påvise oldsaker i pløyelaget. En manuell frilegging var derfor ikke faglig forsvarlig. 

I 1992 åpnet Åker-prosjektet et felt på ca.300 m2 rett ovenfor Oldsaksamlingens 
utgravningsfelt (fig.3.) ved maskinell flateavdekking. I tillegg ble det gravd en 2,5 m 
bred søkesjakt mot sør fra hovedfeltet for å forsøke å få boplass-området avgrenset 
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Fig. 3. Aker-prosjektets utgravnings
felt i 1992 på Aker gård. « UO 1988-
89» viser området som ble undersøkt 
av Universitetet Oldsaksamling. Kun 
de originale tun bygninger på gården 
er inntegnet. 
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mot sør. Det viste seg at det under den dyrkete marken skjulte seg en meget komplisert 
forhistorisk jordbruksboplass i mange faser. Det ville føre for langt å lage en detaljert 
beskrivelse av boplassen, særlig fordi mange punkter ennå er usikre, og fordi feltet 
skal utvides i 1993-94. Noen grunntrekk kan imidlertid risses opp. 

Undersøkelsene av hovedfeltet viste at det fantes anleggsspor overalt. Den vestlige 
tredjedelen av feltet var dessuten dekket av et tynt kulturlag med enkelte oldsaker og 
et omfattende osteologisk materiale. Lag med skjørbrente steiner lå i det nordøstlige 
og sørvestlige hjørne av feltet. 

Selvom mengden av stolpehuller ga et noe kaotisk inntrykk, har det likevel lyktes 
å skille ut noen hustomter (fig.4). Allerede under avdekkingen ble en oppmerksom på 
flere tettliggende stolperekker i den nordlige delen av feltet. For å få bekreftet hypo
tesen om at dette dreidde seg om spor etter tresldpete langhus, ble det foretatt en 
mindre feltutvidelse i nord, slik at stolpepar ble avdekket og hustomtenes bredde 
kunne fastslås. Anleggssporene fra disse hustomtene synes å vise at det dreier seg om 
hus av samme typen som ble avdekket på Vidarshov i 1991 (langhus av Forsandmoen
type). Slik hustomtene foreløpig er tolket, har en spor etter tre hus som er bygget på 
samme tomten. Den relative stratigrafien er ennå ikke sikkert fastslått. I betraktning 
av at det kun er avdekket deler av hustomtene, og at området virker komplisert ble det 
besluttet ikke å foreta omfattende undersøkelser av anleggsspor knyttet til hustom
tene før feltet er utvidet. Ellers hadde en risikert å ødelegge informasjon som senere 
ikke kan erstattes. Det ble ikke funnet daterende materiale i de få anleggssporene som 
ble undersøkt, men hustypen kan generelt dateres til yngre romertid og folke
vandringstid. I enkelte av anleggssporene ble det gjort omfattende funn av makro
fossiler. De undersøkte stolpehullene er alle meget tydelige på overflaten, ovale i 
form, med et dominerende innhold av humus, skoningsstein, skjørbrente steiner, litt 
trekull og enkelte funn (særlig osteologisk materiale). 

Rett sør for de tre hustomtene er det påvist spor etter en hustomt av en annen karak
ter enn disse. Stolpehullene til denne hustomten er runde, vanskeligere erkjennbare 
(p.g.a. lite innslag av humus) og omtrent uten trekull og funn. Avstanden i stolpe
parene er antakelig minimum 3,5 m. Det ser ut til at deler av denne bygningen har hatt 
leiregolv. Alle disse forholdene tatt i betraktning er det naturlig å anta at det her dreier 
seg om en eldre hustomt, kanskje fra tiden før Kristi fødsel. Videre undersøkelser vil 
avklare dette. 

Foruten disse hustomtene er det i hovedfeltet påvist en rekke stolpehull som fore
løpig ikke passer inn i noe system. Det finnes også tallrike ildsteder og kokegroper i 
feltet. Antallet av anleggsspor er så høyt i midten av hovedfeltet, at den opprinnelige 
naturbakken er helt bortgravd over deler av området. 

I den vestlige tredjedel av feltet var det bevart et tynt kulturlag (opp til 10 cm i 
tykkelse), som lå umiddelbart over undergrunnen. Kulturlaget var dekket av bare 
20 cm med pløyelag, og at det i det hele tatt er bevart kan en takke et massivt lag av 
skjørbrente steiner for. Dette laget ligger i det sørvestlige hjørne av feltet og har for-
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hindret plogen i å gå dypt i dette område. I resten av feltet er det plogspor helt ned 
til 40 cm under nåværende overflate, hvilket har medført en del skade på anleggs
sporene. 

Kulturlaget inneholdt en rekke interessante funn. Den altoverveiende del av fun
nene er osteologisk materiale. Da kulturlaget sannsynligvis består av sammenblan
dete lag, og det osteologiske materiale ikke kan dateres (bortsett fra 14C-datering av 
enkeltbein), er dette materiale nok av begrenset interesse. Det er imidlertid gjort en 
rekke funn av oldsaker i kulturlaget. Nevnes kan: et skår av romersk/frankisk glass, 
en perle av rav, seks glassperler, skår av spannformet og fin, ornamentert keramikk, 
et fragment av en støpeform, en fiskekrok av jern, fragmenter av andre metall
gjenstander, bl.a. beslag og nagler, fragmenter av beinkammer, et spinnehjul og flere 
vevlodd av leire. Foruten det her beskrevne kulturlaget finnes det to lag med skjør
brente steiner (bryggestein) i henholdvis det nordøstre og sørvestre hjørnet. 

Det ble som nevnt gravd en 2,5 m bred og 70 m lang søke-grøft fra hovedfeltet og 
langs med veien opp til stabburene på Åker gård. Søke grøften viste at det er spor etter 
hustomter fra hovedfeltet og ca. 30 m sørover. Anleggssporene stopper på det punkt 
hvor naturbakken begynner å stige mere markant. I forbindelse med et område med 
flere hustomter sørligst i det anleggsførende område i søkegrøften er det konstatert et 
kulturlag av varierende tykkelse. Det synes å være grunn til å anta at området med 
hustomter dekker minst 1500 m 2

• 

Valum 

Formålet med undersøkelsen på Valum var å undersøke karakteren av boplassen som 
var påvist gjennom indikatorer på overflaten. Disse indikatorene besto av oppløyde 
anleggsspor - både ildsteder og stolpehull - på den høyeste del av en åker og utallige 
skjørbrente steiner i en sørvendt skråning tilknyttet høydedraget. I en veiskjæring rett 
sør for høyden kunne det dessuten observeres et markant lag bestående av skjørbrente 
steiner (bryggestein). I tillegg hadde en nærregistrering påvist ett daterbart gjen
standsfunn - et vevlodd i brent leire - i tillegg til mer udaterbart materiale som slagg 
og flint. 

I undersøkelsesområdet sto det frem til andre halvpart av 1800-tallet en gård med 
navnet Valum. Denne gården er nevnt i et diplom tidlig på 1300-tallet og da stavet slik 
at gårdens opprinnelige navn må være Vard-heimr- utsiktspunktet eller vaktposten. 
Fra utgravningsfeltet er det da også utsikt til Furnes, Nes, Helgøya, Åkersvika og 
Stange. Gården ble kjøpt i forbindelse med Sælid gårds ekspansjon på midten av 
1800-tallet. Noe senere ble gårdsbygningene revet og tunstedet lagt ut til jorde. Fordi 
dette skjedde før laftebygningene fikk skikkelige kjellere under seg, hadde en grunn 
til å anta at undergrunnen i området ville være noenlunde intakt og være fylt med 
anleggsspor etter forhistoriske hus. Det viste seg å slå til. En har dermed muligheten 
for å undersøke gårdens historie helt tilbake til grunnleggelsen. 
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Fig. 5. Plantegning over Valum med folkevandringstids hustomt markert med svart utfylling 
av stolpehullene og antatt grophus markert med pil. Ildsteder er markert med svarte trekanter 
langs kanten. 
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For å forsøke å avgrense boplassens størrelse innen en større flateavdekking fant 
sted, ble det laget 3 nord-sør-gående søkegrøfter a 4 m's bredde med 10m avstand 
mellom grøftene. Den lengste søkegrøften var 70 m. Disse grøftene viste anleggsspor 
i hele sin lengde, og særlig på det høyeste punktet i terrenget. Søke grøftene kunne ikke 
forlenges p.g.a. hindringer- en vei i sør og en uhøstet gulrotåker i nord. Det ble derfor 
besluttet å åpne et større felt henover det høyeste punkt i terrenget, slik at feltkanten 
gikk i en rett linje langs gulrotåkeren, og søkegrøftene fortsatte mot sør ut av feltet. 
Dette hovedfeltet målte ca. 35 x 30m (se fig.5). Åker-registreringen våren 1992 hadde 
avklart at det ikke var noe bevart kulturlag i hovedfeltet (oppløyd undergrunn 
overalt). 

Etter den maskinelle flateavdekkingen viste undergrunnen seg å innholde et meget 
stort antall anleggsspor. Undergrunnen var av meget variende karakter, alt fra <<luk
sus»-områder med sand til områder med oppsprukket kalkfjell. Feltet ble grovrenset 
en gang i forbindelse med flateavdekkingen og deretter finrenset to ganger før en var 
sikker på at kvaliteten på den avrensede flaten var god nok til at hovedfeltet kunne 
plan tegnes. 

Undersøkelsen på Valum har foreløpig avdekket hustomtene etter tre langhus, hvor
av det største måler minst 48 x 8 m (fig.5). Husene er av en type som ikke tidligere 
er kjent fra Norge, selvom de har noen likhetstrekk med hustomter fra Bertnem i 
Trøndelag (Løken 1992). Stolperekkene er tydelig buet, med en markant større 
avstand mellom stolpene i paret på midten - opptil 4,5 m. Avtrykk av stolper og 
enkelte bevarte stolperester viser at stolpene har vært av furu, runde av form med en 
diameter på 35-55 cm. Det er funnet noen usikre spor etter vegger, men husenes 
bredde er foreløpig ukjent. Å dømme etter de betydelige mengder med leir klining (til 
dels med avtrykk av greiner), som er funnet i stolpehullene må veggene ha vært leir
klinte flettverksvegger. Dette er noe overraskende, Hedemarkens tømmerrikdom tatt 
i betraktning. 

I et stolpehull til det største langhuset er det funnet et skår av spannformet kera
mildc Da dette skåret ikke virker å være et gammelt og slitt skår, som kan ha ligget 
lenge i kulturlaget før det kom ned i stolpehullet, er det grunn til å anta, at hustomten 
kan dateres til folkevandringstid. Denne dateringen støttes også av den typologiske 
likhet med hustomtene fra Bertnem. 

Foruten langhusene er det i hovedfeltet avdekket et større anleggsspor som med 
rimelighet kan tolkes som et firkantet grophus. Det ble delvis undersøkt i 1992. Det 
er spor etter jordbenker langs veggene, og i midten har det vært et åpent rom som nå 
er gjenfylt med materiale som må tolkes som søppel. Spesielt er det et omfattende 
osteologisk materiale. Et enkelt skår av et kleberkar tyder på at dateringen av grop
huset skal settes til vikingtid. 

Foruten de her nevnte hustomtene er det i hovedfeltet konstatert rester etter en smie 
og spor etter et gjerde. I tillegg er det en rekke anleggsspor, tolket som stolpehull, som 
det foreløpig ikke har vært mulig å få satt i system. Dessuten er det særlig i den nord-
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Fig. 6. Oversiktsbilde over utgravningene på Valum, tatt mot vest. Stolpehullene etter langhus 
kan ses i venstre del av utgravningen. 

østlige delen av feltet områder som er dekket med skjørbrente steiner (bryggestein). 
Om dette er anleggsspor eller et aktivitetsområde for matlaging/ ølbrygging er ennå 
ikke fastslått. 

I søkegrøftene er det foreløpig ikke foretatt noen særlig undersøkelse, bortsett fra 
plantegning. Et par anleggsspor er dog gransket, slik at det er fastslått at det også i 
søkegrøftene finnes sikre hustomter. 

Modell for jernalderbosetningen 

Siden en nå har funnet konkrete hustomter fra jernalderen og undersøkt flere jern
alderboplasser på Hedemarken, er det fristende å stille opp et par hypoteser om 
bosetnings-utviklingen, selvom materialet ennå er litt spinkelt. Videre undersøkelser 
får korrigere eller bekrefte disse hypotesene. 

Først et par ord om bryggesteinene. De systematiske åker-vandringene har godt
gjort at bryggestein finnes i store konsentrasjoner. Disse er relatert til gårdstun på går
der som har «gamle» stedsnavn (f.eks. Åker, Ry, Frogner, Valum). Dette forholdet er 
allerede bemerket av Gjefsen (1957:119). Den eneste dateringen som er gjort på slikt 
materiale er ovennevnte datering på Åker gård til sein vikingtid/tidlig middelalder. 
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Dessuten er massive bryggesteinslag kjent fra Hamar-kaupangen. Sannsynligvis har 
en her en bekreftelse på tun-stabilitet på gårdene med «gamle» stedsnavn tilbake til 
sein vikingtid/tidlig middelalder. Dette har vel lenge vært regnet som sikkert ut fra 
historiske kilder, men det er greit å få bekreftet også ad arkeologisk vei. Spørsmålet 
er da: Hvor langt ned i jernalderen er tunene fastlagt? 

På Valum er den eldste hustomten foreløpig datert til folkevandringstid. Den 
spannformete keramikken synes å være av tidlig type (pers.medd. Bjørn Myhre). Det 
finnes dessuten et grophus fra vikingtid. Bare en liten del av boplassen er undersøkt, 
og dateringen på de fleste av anleggssporene er foreløpig for usikker til at de kan plas
seres i en bestemt periode av jernalderen. Sikker kontinuitet fra folkevandringstiden 
til 1800-tallet er imidlertid til stede. 

På Åker gård ligger boplassen fra eldre jernalder kloss opp i nuværende tun. Det 
er dessuten til stede bryggesteinslag datert til sein vikingtid/tidlig middelalder, som 
viser kontinuitet fremover i tid, selvom en foreløpig ikke har kontakt med gården fra 
yngre jernalder. Det er vanskelig å fastslå hvor langt bakover i tid boplassen fra eldre 
jernalder går, men tilstedeværelsen av en hustomt som virker eldre enn hustomter fra 
yngre romertid/ folkevandringstid tyder på at tunet har vært fastlagt i alle fall fra 
midten av romertiden, og helst enda tidligere. 

På Vidarshov er det funnet en hustomt som er datert til yngre romertid. Nåværende 
tun på gården ligger i umiddelbar nærhet. Topografiske forhold tilsier at middelalder
tunet ikke kan ha ligget på høyderyggen hvor langhuset sto, fordi denne er for smal 
for den typen organisering av middelaldertun som er kjent. Det er litt usikkert om en 
her kan snakke om tunkontinuitet, særlig fordi materialet er så fragmentarisk. 

Tar en alle tre undersøkelser i betraktning, synes det å være støtte for en hypotese 
om at gårdene er etablert med faste tun seinest fra slutten av eldre jernalder, kanskje 
alt i romertid. Sporene etter boplasser i åkrene utenom tunstedene må i så fall stamme 
fra eldre, mindre fastlagte gårder, eller - kanskje mindre sannsynlig - fra aktivitets
områder samtidige med de fastlagte jernaldergårdene. I Mjøsbygdene er det godt 
belegg for jordbruk tilbake til seinneolitisk tid, og det skulle slik sett ikke være noe 
til hinder for at disse lokalitene representerer eldre faser i gårdshistorien enn de fast
lagte tunene fra sein eldre jernalder. En må også huske på at de lokale topografiske 
forhold kan ha ført til en tunfastleggelse på et tidligere tidspunkt enn romertid/folke
vandringstid. 

Som eksempel kan nevnes at et oppløyd ildsted fra et boplassområde på en høyde 
150m NØ for Valum er kullstoff-14-datert till.-3.århundre e.Kr. Kan dette boplass
området representere forgjengeren til Valum, hvis grunnlegging foreløpig er belagt fra 
400-tallet? 

Om ikke det har vært skrevet så mye om det, har det i de senere årene vært ført en 
diskusjon i de arkeologiske miljøer om de gamle modeller for gårdsutviklingen er rik
tige, eller om en skal føre gårdens historie lengere, til dels betydelig lengere, bakover 
i tid. Sentralt i denne problemstillingen står navnegården (Olsen 1926). Særlig interes-
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sant i denne forbindelsen er en artikkel av Løken & Særheim (1990), hvor det påvises 
at det i et område, hvor de eldste gravfunnene er fra sein yngre romertid/folkevand
ringstid og det eldste navnet er «landa», er gravet frem kontinuerlig gårdsbosetning 
helt fra bronsealderen frem til folkevandringstid. Selvom gravfunnene altså passet 
med den tradisjonelle dateringen av «land» og dermed med modellen for oppståing 
av navnegården, viste det undersøkte boplassmaterialet en nesten sjokkerende diskre
pans. Hvordan kan dette forklares? 

Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å avklare denne problemstillingen. 
Undersøkelsene på Forsandmoen er i alle fall et kraftig varsko mot en videre ukritisk 
bruk av gravfunn og gårdsnavn som eneste utgangspunkt for bosetningsanalyser. En 
mulig forklaring på forskjellen i alder på gravfunn/ stedsnavn og bosetning kan være 
at gårdsnavnene og de kjente gravfunnene fra jernalderen oppstår som en konsekvens 
av en omlegging av jordbruket i tiden etter Kristi fødsel. Det arkeologiske materialet 
på Hedemarken synes å vise at fastleggelsen av tunstedet skjer omtrent samtidig med 
at de første sikkert daterte gravfunn fra jernalderen dukker opp. På Forsandmoen 
dannes det to landsbyer med faste tomtegrenser i yngre romertid/ folkevandringstid, 
samtidig som de første gravfunnene dukker opp (Løken et al. 1993). Dersom en regner 
romertiden som en fastleggelsesperiode på Hedemarken, kan mangelen på gravfunn 
i folkevandringstiden kanskje skyldes at gårdsgrensene er blitt stablisert, slik at det 
ikke lenger er behov for å markere status i forbindelse med gravleggelsen. Gravene blir 
dermed mye vanskeligere å finne (Hedeager 1991). 

Kanskje er situasjonen den at Magnus Olsens dateringer av navnegården- basert 
på gravfunn - i mange tilfeller medfører riktighet som et belegg for av fastleggelse av 
tunstedet, men ikke som belegg for opptaket av jordbruket og etableringen av den 
eldste gården. En skal heller ikke glemme at Magnus Olsen førte både språklige og 
arkeologiske argumenter til felts for sine dateringer av navnegårdene. Når disse date
ringene har blitt diskutert i de siste årene, har dette særlig skjedd på bakgrunn av at 
nye arkeologiske data fra boplassundersøkelser har flyttet den forhistoriske gården 
stadig lenger bakover i tid. En har parallelt søkt å øke navnegårdens alder, men har 
da ikke lagt vekt på Magnus Olsens språklige argumenter mot en for høy alder på 
navne gårdene. 

En må heller ikke glemme at bosetningen kan være større enn det gravfunnene 
avspeiler. Mangelen på graver i et område kan skyldes sosiale forhold. Ellen Anne 
Pedersens undersøkelser av rydningsrøyser i Vangsåsen har vist at det i dette område 
finnes rydningsrøyser fra seinneolitikum og romersk jernalder (Pedersen pers.medd.), 
selvom området mangler eldre jernalders gravfunn (seinneolitiske løsfunn finnes). 
Dette er et varsko om at romertidens bebyggelse kan ha vært mere omfattende enn 
gravfunnene og stedsnavnene viser. Navnegårder som ble etablert i forbindelse med 
en ekspansjon av bosetningen til marginale områder, kan senere forsvinne som følge 
av en kontraksjon. Stedsnavnene kan da gå tapt. Ettersom denne ekspansjonen finner 
sted i marginale strøk kan en teoretisk forstille seg en bosetning med fattige gravfunn, 
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som har lav representativitet. En må huske på at de aller fleste gravene er funnet til
feldig under dyrkingsarbeid. Kanskje er situasjonen den enkle at de rike områdene 
sentralt i bygda gir rike gravfunn som blir funnet under dyrking. De fattige områdene 
i utkanten gir fattige gravfunn som ikke blir funnet under dyrking. Det kan tenkes at 
de første gravfunn med daterbart oldsaksmateriale som dukker opp i et område ikke 
markerer en ekspansjon av bosetningen i form av opptaket av en gård i området, men 
i stedet viser at området har fått del i den rikdommen som ellers kun var den sentrale 
delen av bygden til del. 

Sammenfatning 

I denne artiklen er det lagt frem foreløpige resultater etter undersøkelsen av tre 
jernalder-boplasser på Hedemarken. Undersøkelsene synes å vise at gårdene med 
«gamle» navn har tunkontinuitet tilbake til slutten av eldre jernalder, kanskje helt til
bake til midten av romertiden eller enda tidligere. Dette resultatet er helt i tråd med 
tradisjonell datering av navnegårdene, basert på gravfunn, men avviker fra nyere 
arkeologisk forsknings datering av etableringen av den forhistoriske gården, basert på 
boplassundersøkelser. Som en hypotese er det foreslått at navne gården kan være opp
stått i forbindelse med en omlegning av jordbruket etter Kristi fødsel, hvor bl.a. tunet 
er blitt fastlagt. Selve den forhistoriske gården i området er imidlertid langt eldre. 
Hensynet til lokale topografiske forhold i forbindelse med tunfastleggelsen blir også 
poengtert. Det advares mot å bruke gravfunn som eneste kriterium på forhistorisk 
bosetning, da disse i høyere grad avspeiler sosiale forhold/gravskikk enn omfanget av 
bosetningen. 

Summary 

The Iron Age Settlement of Hedemarken. 

This article presents the preliminary results of an investigation of three Iron Age sett
lement sites in Hedemarken in inland Eastern Norway. An examination of these sites 
seems to indicate that farms with «old» placenames have been stationary (i.e. the the 
farm yard itself has remained at the same location) since the end of the Ear ly Iron Age. 
This result concurs with traditional place name datings based on grave finds, but 
deviates from theresults of modern archaeological investigations of settlement sites 
which indicate that the first prehistoric farms were of a much earlier date. As a 
wor king hypothesis the present author suggests that the farm names could have arisen 
from a change in agricultural practice sometime after the birth of Christ. This change, 
among other things, led to the development of the stationary farmstead. The author 
warns against the uncritical use of burial evidence to delimit areas of settlement, 
arguing that graves are often more indicative of social structure than settlement size. 
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Anne Stine Ingstad 
o 

Det kultiske miljø omkring Aker i Vang 

Dette lille innlegg i diskusjonen omkring de såkalte «Åkerfunnene» - og med 
dette mener jeg først og fremst de 20 merovingertids gjenstandene og gullringene -
er et forsøk på å trenge inn i de forhold som danner bakgrunnen for at disse er funnet 
i åkeren på eller i nærheten av Smørkollen en lav kolle som ligger ca 300m N for 
gårdstunet på Åker i Vang, Hedmark. Jeg har festet meg ved det noe eiendommelige 
navn «Smørkollen». Navnet skal være nevnt i et rettsdokument fra 1728. Ingen vet 
hvor gammelt det er, men det er intet som tyder på at det er av forhistorisk opp
rinnelse. 

Dette navnet har fått meg til å tenke på en gammel skikk, som ennå finnes bevart 
i vår folketradisjon, og som må være rester av en gammel hedensk soldyrkelse. Fra 
forskjellige bygder i landet finnes det opplysninger om at det til det siste har vært fore
tatt ofring til solen. I Valdres er det ikke lenge siden folk ofret smør til den (Kr. Vi sted 
og H. Stigum 1952, Il). Personlig har jeg også en opplysning om at folk har båret 
smør ut i de såkalte «skålgropene» fra bronsealderen. Videre har en bonde på Dovre 
fortalt meg at når solens stråler første gang efter flere ukers mørketid traff et visst 
punkt på veggen i stuen, smurte de smør på den flekken. 

Det er da min oppfatning at Smør kollen ikke er et tilfeldig navn, men at det bærer 
i seg minnet om den skikken å bære smør ut som et offer til solen, og at denne skikken 
etter alt å dømme har sine røtter i en hedensk soldyrkelse på dette stedet, til fremme 
av fruktbarhet på åker og eng, mennesker og dyr. 

Det har ofte vært fremholdt at det har vært et kultsenter i Vang på Hedmarken; 
navn som Disen, Torshov, Vidarshov og Dystingbo gir klare indikasjoner på det, men 
meg bekjent har disse forhold ikke vært nærmere utdypet. For å kunne det, er det 
nødvendig å gå tilbake til de eldste tider i Åkers historie. Det er da først og fremst 
navngivningen som muligens kan gi noen opplysninger, og jeg vil ta mitt utgang
spunkt i navnet Åker. Det usammensatte ordet a kr finnes spredt i hele landet. For det 
meste synes det rett og slett å bety et jordstykke som brukes eller har vært brukt som 
åker (M. Olsen 1915). Noen få av disse skiller seg imidlertid ut, nemlig de som ligger 
i nærheten av sikre hedenske og kristne hovedkultsteder. Disse akr-navnene synes å 
danne en gruppe for seg (M. Olsen a.a. 211). Når det gjelder Åker i Vang er det viktig 
at denne gården har som nabogård Disen; første ledd = gudinne og en = vin. Her 
står altså vin sammen med dis og må derfor tydelig være et kultisk navn. 
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Fig. l. Smørkollen sett mot nord 

Det synes av dette å gå frem at vi her har hatt å gjøre med to hellige akre i nærheten 
av hverandre. Ifølge Magnus Olsen går disse to - akr og vin - i dette tilfellet tilbake 
på en dyrkelse av to til hver sin aker dyrkete guddommer. Magnus Olsen fremhever 
at dyrkelsen av et mannlig gudepar går tilbake til en tid som ligger forut for hov- og 
vang-tid. 

Det mannlige gudepar må ha vært to himmelguder Ull, som var den klare, skin
nende, skyfrie himmelens gud og Frøy, som var den overskyete himmelens gud. Sam
men skulle de sørge for en passe blanding av sol og regn som skulle grøde akrene. Ull 
var den eneste guden som opptråtte i kultus sammen med disene, men han ble senere 
utkonkurrert av Tor, som religionshistorisk sett har overtatt Ulls egenskaper og funk
sjoner. Ull var også tingfredens gud, og han var utstyrt med en ring som det ble avlagt 
ed på. Ull og disene har vist seg å være de eldste kjente opplandske guddommer; de 
tilhører hovedsakelig tiden før Kristi fødsel. 

Ifølge Magnus Olsen er det innlysende at man ved kultminner på akr og vin må ha 
å gjøre med en gudsdyrkelse som var knyttet til bestemte, til gudene viete akrer. Denne 
gudsdyrkelse må ha gått ut på, gjennom kulthandlinger på den enkelte hellige aker, 
å fremme samtlige akres trivsel innen kultsognet, og den må ha vært av den art at net
topp mannlige guddommer kunne være særlig virksomme ved disse kulthandlinger. 
De kvinnelige fruktbarhetsguddommene- disene- har da vært akrene, eller Moder 
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Fig. 2. Smørkollen sett mot vest. Rester av et fundament, sannsynligvis en haug, sees noe til 
høyre for midten øverst på haugen. 

Jord. Av Ynglingatal synes det å fremgå at dise-kulten først og fremst har vært viet 
den store gudinnen Frøya. Hun var gjenstand for offentlig dyrkelse i Uppsala og den 
sentrale i rikskulten der. 

Den kultus som har vært utøvet på akrene i Vang, har også etter alt å dømme vært 
en offentlig kultus ledet av kongen og dronningen eller en høvding og hans gemalinne. 
Hun har da i kulten vært gudinnens representant og inkarnasjon og han har vært 
offerpresten og gudens- i dette tilfellet Ulls- representant. Den kultus som har vært 
utøvet har beveget seg over store områder, da det var en kultus preget av en rekke ser
monier og opptog. Tacitus beskriver i Germania en slik kultus, hvor gudinnen Nert
hus kjører rundt i en vogn på markene trukket av okser, sammen med sin symbolske 
gemal; hennes gudebilde kjøres i en tjeldet vogn og vaskes i en hellig sjø i en hellig 
lund. På et eller annet tidspunkt har Ull blitt fortrengt av Tor. Han har efter alt å 
dømme opprinnelig vært en keltisk guddom og er kommet til Norge med den keltiske 
innflytelsen. Han overtar da alle Ulls egenskaper og funksjoner i forhold til disene og 
til tingstedet. Tor tilhører hov- og vang-tiden. 

Når det gjelder Smørkollen, er det min oppfatning at det fra de eldste tider må ha 
vært en offerplass på dette stedet og i akeren omkring, og at det fortsatt har vært det 
gjennom århundredene. Den lille rakekniven av bronse fra bronsealderen som ble fun
net i fyllmassen på den store gravhaugen sør på Smørkollen (fig. 3), har trolig en-
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Fig. 3. Gravhaug sør!igst på Smørkollen. 

gang vært ofret på dette stedet, men er siden havnet i gravhaugen sammen med jord 
som er tatt i nærheten da de bygget haugen. 

Når det gjelder de vakre beslagene og gullringene som er tilfeldig funnet i nærheten 
av Smør kollen, kan det vanskelig være tvil om at de er offerfunn, nedlagt ved forskjel
lige anledninger som offer til Ull eller Tor med bønn om sol og fruktbarhet. Det fore
kommer meg at Nybruget har rett i sammenlikningen med Søsdalafunnene (Nybruget 
1992, sml. Fabech 1991), men etter min oppfatning er det ikke depotfunn, men typiske 
ofjeJfunn. Dette vitner både plassen for nedleggelsene og ikke minst sammensetnin
gen av funnene om. De vakre merovingertidsfunnene våre skriver seg enten fra heste
seletøy eller fra menns beltegarniturer -i begge tilfeller står de for fruktbarhet. Belte
garnituret symboliserer hele beltet og betegner døden og skjebnen, livets kretsløp, 
overhøyhet, visdom, styrke, og fruktbarhet. Jeg vil også nevne at styrkebeltet var 
guden Tors attributt. Når det gjelder skjoldbeslagene, som det foreligger flere deler 
av, står disse symbolsk for den bevarende kvinnelige kraften. Selve skjoldet er dess
uten et symbol for en gud eller en helt. Det er grunn til å minne om at Åker gård opp
rinnelig heter Skjald + arakr. Første ledd i Skjald + arakr er ifølge Magnus Olsen 
et gudenavn i genetiv, enten en betegnelse for Ullin l Ull eller Frøy (Olsen 1915: 
223). 

Når det gjelder gullringene og sverdknappen med ring, vil jeg minne om at ringen 
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var Ulls attributt og et av hans mange navn er Ringir, som er første ledd i Ringisakr 
- Ringsaker. 

Som nevnt har Tor en eller annen gang i løpet av eldre jernalder avløst Ull som 
himmelgud. Hvorvidt han har opptrått i parforhold sammen med en annen mannlig 
guddom, har vi ingen indikasjoner på, men det er verdt å merke at Tor står for både 
den klare himmel med sol og den overskyete himmel (torden). Han var også nøye for
bundet med disene. Det kan synes som om han til en begynnelse har vært dyrket 
under åpen himmel på den hellige vang; senere, muligens ikke før mot slutten av eldre 
jernalder, har han fått sitt hov litt vest for Åker gård. Hvorvidt dette kan sees som 
en indikasjon på at maktsentret i området er forskjøvet vestover, kan jeg ikke uttale 
meg om, men det kan synes sånn. Eller kan det tyde på en deling av makten i 
området? 

Til slutt noen ord om guden Vidar, hvis navn også er avsatt i Vang. Vidar var en 
av sønnene til Odin og personifiserer en mytisk ide. Han og broren Vale er de unge 
guddommelige hevnere. Kan det bety at det har vært en maktkamp på stedet? 

Summmy 

The Cult Milieu around Åker in Vang 

Smørkollen (Butter Top) is the name of a hill which lies ca 300m. from the farm of 
Åker in Vang, Hedmark. The name bears witness to an old custom, still practiced in 
several parts of Norway, in which butter was set out as an offering to the sun. This 
practice has, in all probability, its roots in pagan sun worship at this spot, and was a 
fertility rite to ensure the bounty of meadow and field. Åker's neighbouring farm 
Disen has also a name of pagan origin (dis meaning goddess, vin having pagan 
connotations). According to the place name expert Magnus Olsen, both akr and vin 
derive from respective fertility gods. Olsen further maintains that the worship of 
a pair of male deities dates back to the time around the birth of Christ. The male 
deities in this case must have been Ull, the god of fair sky, and Frey, the god of clouds 
and rain. Together they ensured the necessary balance between sun and rain. It is 
reasonable to suggest that many of the artefacts which have come to light in the fields 
around Smørkollen were once votive offerings to the sun god Ull, and that this 
custom, an expression of deeply rooted cultural conservatism, was kept alive well in to 
recent times. 
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Steinar Sørensen 

Skifunnet fra Steinhaugmo og de skinn
kledde skiene i Fennoskandias fortid 

Innledning 

I norske museumssamlinger er det nå registrert 22 skifunn som kan gis en sannsynlig 
datering til før kristen tid eller middelalder. Dette er en relativt beskjeden andel av de 
nær 250 ski fra førreformatorisk tid som kjennes fra det nordlige Europa. Likevel er 
det verdt å merke seg at det norske funnmaterialet viser den samme spennvidden i 
typevariasjon som skifunnene i våre naboland og bekrefter de hovedlinjer i den ski
historiske utviklingen som disse indikerer. Fra Sverige oppgis 85 funn i en oversikt fra 
1984, mens det arkeologiske materialet fra Finland ifølge nyere informasjon omfatter 
minimum 130 ski, som utgjør mer enn halvparten av alle kjente skifunn. I tillegg 
kommer det russiske funnmaterialet, som består av et mindre antall enkeltski enn det 
norske og er fordelt på enda færre funnlokaliteter. 

Etter at Ernst Manker i 1971 tok initiativet til radiologisk datering av utvalgte ski
funn, har forskningssituasjonen forandret seg radikalt når det gjelder vår viten om 
sidenes utviklingshistorie. Bl.a. har pollendateringer som tidligere ble tillagt stor vekt 
for tidfestingen av enkelte ski typer, blitt korrigert. Det klarere omrisset av skihistorien 
som C 14-dateringene gir, har likevel i liten grad inspirert til forskningsinnsats. Mest 
iøyenfallende er dette for de to skandinaviske land, mens vi derimot i Finland finner 
en fornyet interesse for det arkeologiske skimaterialet fra omkring 1980. Et viktig 
bidrag er her Niilo Valonens bruk av skifunn i sin diskusjon omkring samenes eldre 
historie i Finland, hvor han forsøker å knytte sammen språklige og materielle elemen
ter i møtet mellom finsk og samisk tradisjon (Valonen 1980). Problemorienterte pre
sentasjoner av C14-daterte skifunn finner vi også i artikler av Bero Naskali (1980), 
Janne Vilkuna (1984 og 1990) og Jukka Luoto (1991). Størsteparten av de russiske ski
funnene er fremkommet gjennom utgravninger og derfor stratigrafisk datert, imidler
tid uten at de er sett i sammenheng med det fennoskandiske funnmaterialet (Burov 
1985, Ovsjannikov 1989 og Alsvik 1991). 

I Norge ble de første radiologiske dateringene foretatt etter oppdrag fra Ørnulv 
Vorren i 1978 og Jacob Vaage i 1979. Sistnevnte publiserte rent summarisk syv daterin
ger i 1981, men uten å sette dem inn i noen videre sammenheng. Fra Nord-Norge pre
senterer Ørnulv Vorren i 1979 et C14-datert skifunn fra Sauøya i Vågan og i en artikkel 
året etter to funn fra henholdsvis Kistrand og Kvitblikk i Fauske, hvor han også oppgir 
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tidfestingen for en av ham tidligere publisert ski fra Heia i Balsfjord (Vorren 1979 og 
1980). Spesiell interesse for diskusjonen omkring de skinnkledde skiene har Sauøy
funnet, som vi senere skal komme tilbake til. Det er tidfestet til begynnelsen av vår 
tidsregning. Av de sørnorske myrskiene omtales de tre C14-daterte funnene fra Hed
mark i 1982, som introduksjon til en artikkel om skitypen langski og andor i Øster
dalen (Sørensen 1983). Fra Sverige publisertes i 1979 to artikler om radiologisk daterte 
skifunn fra henholdsvis Norrbottens og Jamtlands len (Lundholm 1979 og Johansson 
1979), og i en skihistorisk oversikt fra 1984 oppgis dateringene for de seks eldste fun
nene i Sverige (Åstrøm og Nordberg 1984). 

Hele åtte av de norske skifunnene stammer fra Nordland fylke. Det i typologisk for
stand mest avvikende av disse er et eksemplar bevart i to tredjedeler av sin opprinne
lige lengde, som fremkom i en myr ved gården Steinhaugmo i Rana sommeren 1933 
og samme år ble innlevert til Videnskapsselskapets museum i Trondheim (T 14785). 
Steinhaugmoskia fremviser formtrekk som gjør den til et viktig mellomledd i den ski
historiske utviklingen. Samtidig bidrar den til å kaste lys over kommunikasjonshisto
rien i en periode hvor vår kunnskap er begrenset både når det gjelder lokale og gene
relle forhold. 

Det i norsk funnsammenheng mest iøyenfallende trekk ved Steinhaugmoskia er fel
tene med entrelac- eller fletningsmotiver som pryder oversiden. Nære paralleller til 
denne ornamentikken finnes i åtte nordsvenske og ett nordfinsk myrfunn med date
ringer til yngre jernalder. Et særtrekk ved skia sett i forhold til det store flertallet av 
funn er også radene med gjennomgående festehuller langs sidekantene, hvor under
sidens opprinnelige skinnkledning har vært fastsydd (fig. l og 2). Denne festemåten 
knytter Steinhaugmofunnet sammen med de skinnkledde skiparene som på 
1800-tallet både ble anvendt i Rana og videre nordover langs norskekysten. 

Funn og jormtrekk 

De knappe funnopplysningene som foreligger om Steinhaugmoskia, stammer fra et 
følgeskriv datert 27.10.1933, som grunneieren Schønning Johnsen oversendte museet 
i Trondheim sammen med funnet. Han skriver her at «På gården Steinhaugmo, 
Utskarpen i Sør-Rana, blev det under opptaking av brændtorv sommeren 1933 fundet 
bakre del av en ski, ca 12 tommer ned i myren fra øverste kant; den lå i vandrett stil
ling». Samme høst besøkte Ove Arbo Høeg funnstedet med henblikk på pollenanaly
tisk datering og «tog prøver av myren i det leie som fundet ble gjort både i underlag 
og omkring i dets nærhed ved spiralboring.» Det har i ettertid ikke lykkes å finne 
ytterligere informasjon om disse pollenprøvene, bortsett fra en opplysning formidlet 
gjennom Nils Lid om at «skia har vorti etterlatt på myra ein gong ikring den tid då 
grana for alvor tok til å breia seg i Hemnes» (Lid 1939:95). Som kommentar til Lids 
og Johnsens navnebruk kan nevnes at Steinhaugmo tilhørte Hemnes herred inntil 
1929, deretter Sør-Rana og fra 1964 Rana kommune. 
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Fig. lA-B. Steinhaugmoskias over- og underside. Festehullenejor den opprinnelige skinnkled
ningen løper kontinuerlig langs skikanten i l cm's avstand fra denne. Den avbrutte delen av 
trøet er ikke med på bildet. Foto: Vitenskapsmuseet i Trondheim. 

89 



I Nordland ser det ut til at den første granspredning av betydning startet mellom 
Ranafjorden, Vefsnfjorden og Røsvann i tidsrommet 600-800 e.kr. (Mørkved 
1987:28f). Utskarpen ligger utenfor dette etableringsområdet, og vi må anta at gran
skogen fikk rotfeste her noe senere. For vårt formål har det størst interesse å fastslå 
at den oppgitte pollendateringen ikke motsier den radiologiske tidfestingen av Stein
haugmoskia som ble foretatt i 1991. Denne ga som resultat 895 +- 50 BP og kalibrert 
alder 1035-1215 AD (T 9652), som tilsier at skia er fremstilt og brukt tidlig i middel
alderen. Fra den skandinaviske halvøy er dette den hittil eldste tidfesting av et skifunn 
med festehuller for skinnforing. Samtidig er funnet det senest daterte eksemplet på 
skiornamentikk med entrelacmotiver tilsvarende dekoren på en gruppe svenske myr
ski av såkalt botnisk type. 

Når det gjelder radiologisk datering av skifunn, bør vi alltid ha to viktige feilkilder 
i mente. For det første kan stokken som skiemnet er hentet fra, være gammelt tre. I 
en større del av Sør-Norge, særlig i Telemark, Buskerud og Oppland fylker, var det 
mest søkte skimateriale under 1800-tallet såkalt lågved, malme fra furustammer som 
vanligvis hadde ligget nedsunket i myr eller vann. Slikt virke vil kunne gi en tidfesting 
som er flere hundre år eldre enn sidenes brukstid, og hvor eneste mulighet for korrige
ring vil være gjennom sammenligning med daterte ski av samme type hvor emnet er 
tatt fra et nylig hugget tre. Forutsetter vi at det har vært en viss kontinuitet i valget 
av emneved, kan det forventes at dateringer som er eldre enn sannsynlig brukstid først 
og fremst stammer fra de deler av landet hvor vi vet at lågved ble anvendt som ski virke 
på 1800-tallet. Ingen av skifunnene som behandles i denne artikkelen, kommer fra 
slike områder. 

En annen feilkilde sett i forhold til treets hugstår er hvor i treets årringstruktur 
materialet for C14-dateringen er tatt ut av skia, og i første instans hvor skiemnet er 
hentet ut av stokken. En datering fra henholdsvis kjernen og siste avsatte årring i en 
furustokk vil gi en forskjell i tidfesting tilsvarende treets alder. Ved uttak av prøve
materiale fra ski for C 14 ser det ut til at dette forholdet hittil ikke er blitt påaktet. 

Steinhaugmoskia mangler den fremre tredjeparten av sin opprinnelige lengde, 
mens bevaringstilstanden for den gjenværende skilengden på 133 cm må karakterise
res som god. Skibredden er 12 cm, og opprinnelig lengde kan stipuleres til ca 2 m, da 
forutsatt at avstanden fra bakenden til bindingshullet utgjør halvparten av opprinne
lig lengde. 

Jeg har valgt å betegne det i forhold til sidekantene innskårne og opphøyde fot
stedet for trøe, et ord som forøvrig også bruktes i Rana med denne betydningen. En 
slik utforming av fotstedet kjennetegner brorparten av både fortidens og nyere tids 
skityper. På Steinhaugmo-eksemplaret som på mange andre skifunn er trøet brutt 
opp i bindingshullet, noe som ofte forklares med at man har villet sikre seg bindingen 
til videre bruk. Riktignok skriver Nils Lid at «under opptakinga har også fotstedet 
på skia vorti kløyvt av». Men denne påstanden tilbakevises i et senere brev fra giveren, 
hvor han presiserer at «Fotsteget er ikke som anført avkløvet under opptakningen. 

90 



Avdekningen foregik med den største varsomhed og fotsteget lå på kant i myren ved 
forreste ende av skien» (Lid 1939:95 og Schønning Johnsens brev av 30.12.1939). 

I en artikkel fra 1984 om nyere finske skifunn fra Keski-Suomi len finner Janne Vil
kurra det ulogisk at ski ble etterlatt i vann eller myr på grunn av tilfeldige brudd: 
«however badly the ski is broken, the sider does not discard it but tries instead to 
mend it in order to continue to his destination». Vilkuna hevder videre at når 
bindingshullet er brutt opp på så mange myrfunne ski, kan dette ikke forklares til
fredsstillende ut fra bindingens nytteverdi: «The fact that the toe-straps have been 
removed, and the skis have no pairs would seem to indicate that the purpose was to 
prevent their further use for skiing». Borsett fra å fastslå at «the skis have been depo
sited in marshland with a prefixed aim», våger han imidlertid ikke fremkomme med 
noen gjetning om hvorfor enkeltski er blitt ødelagt og etterlatt bevisst i myr og utmark 
(Vilkuna 1984:39). Vilkunas teori er interessant og fortjener å forfølges videre og 
utprøves på det fennoskandiske funnmaterialet i sin helhet. I en slik undersøkelse vil 
selvsagt spørsmålet om hvorfor skiene eventuelt er blitt forsettlig ødelagt, måtte stå 
sentralt. 

Den eneste som kan sies å ha arbeidet med de norske skifunnene før siste verdens
krig, er Nils Lid, som også presenterte de viktigste karakteristika ved Steinhaugmo
skia i en kort melding i Skiforeningens årbok for 1939. Lids konklusjon på gjennom
gåelsen var at «l alt dette samferst dette funnet med den skitypen som av svensken 
Gasta Berg er kalla den botniske typen. Til denne høyrer dei fleste svenske skifunn, 
alle frå Nord-Sverike,-» (Lid 1939:97). 

En sammenfatning av de ulike formtrekk som Steinhaugmoskia fremviser, gir liten 
støtte til Nils Lids klassifisering av funnet. I sin grunnleggende typeinndeling av det 
svenske funnmaterialet fra 1933 skriver Gasta Berg om skiene som han regner til den 
botniske typen at disse «aro u tan undantag till formen avsmalnande både framtill och 
baktill, mycket korta och svagt konvexa på undersidan. Fotstallet ar upphajt och inn
draget från kanterna samt på aversidan skålformigt konkavt,-» (Berg 1933:158). 

Det eneste signifikante trekk ved skitypen som gjenfinnes hos vårt myrfunn fra 
Rana, er trøet med dets konkave tverrsnitt (fig. 2), som her imidlertid flater seg ut fra 
bindingshullet og fremover. Men selv om denne spesielle utformningen er med og 
preger de botniske skiene, forekommer den også hos andre skityper, med dateringer 
som spenner fra bronsealder til middelalder. 

Gasta Berg velger å se de botniske skienes konkave trøe i forbindelse med bruken 
av fottøy med myk såle («av mockasintyp»), som i Norge gjerne benevnes hudsko. 
Det er likevel ingen funksjonell sammenheng det her dreier seg om, da plant trøe var 
vanlig overalt i nyere tid, i Nordskandinavia med komager og skaller som skisko, i 
mange sørnorske fjellbygder andre former for fetasko eller hudsko. Det eneste tenk
bare fortrinnet ved det buede fotstedet må ha vært at foten skulle passe bedre inn i 
tåbåndet. En må da forutsette bruken av sko fylt med sennegress eller høy, som også 
må ha vært nødvendig for at ikke sidekantene skulle gnage gjennom skolæret. 
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Fig. 2. To utsnitt fra Stein
haugmoskias overside med 
strekmått- og jletnings
dekorasjonel: Øverst vises 
trøets konkave sideprojil 
og nederst den karakteris
tiske avjasede og deretter 
tvert avkuttede bakenden. 
Foto: Vitenskapsmuseet 
Trondheim. 



Bedømmelsen av Steinhaugmofunnet som skitype vanskeliggjøres ved at den 
fremre delen med tuppen mangler. Dessuten kan de botniske skiene ikke i noe tilfelle 
klart påvises å ha vært skinnkledde, og det gir derfor ingen mening å sammenholde 
Steinhaugmoeksemplarets svakt buede underside med det tilsvarende formtrekket 
hos denne skitypen. Steinhaugmoskias overside kan beskrives som svakt rygget. Hel
ler ikke dette er noe tydelig likhetstegn med den botniske ski typen, hvor oversiden hos 
de fleste funn er helt eller tilnærmet plan, men også kan være rygget eller svakt buet. 
Et klart avvik fra botniske ski er i alle fall Steinhaugmoskias større lengde i forhold 
til bredden samt den karakteristiske avfasede og deretter tvert avskårne avslutningen 
av bakenden (fig. 2). Dette siste formtrekket gjenfinnes på 1800-tallsski både fra Rana 
og andre deler av Helgeland, noe som bekrefter at enkelte lokale utformninger av ski 
kan følges bakover til førreformatorisk tid. 
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Fig. 3. Utbredelsen av skijunn medfestehullerjor sydd skinnkledning (fylt sirkel) og med kant
fals som markerer skinnkledningens sidekant (åpen sirkel). 

93 



IJ 

Fig. 4. Strekmåttdekorert 
ski med festehuller for 
skinnkledning fra «hori
sont E» i Staraja Ladoga. 
Etter Ovsjannikov 1989. 
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De skinnkledde skienes tidlige historie 

Det østligste skifunn med festehuller for sydd skinnkledning 
stammer fra handelsplassen Staraja Ladoga sør for Ladoga
sjøen. Også her dreier det seg om en enkeltski, som fremkom 
i det eldste funnsjiktet («horisont E») og på stratigrafisk 
grunnlag er datert til 840-850 e. kr.(fig. 4). 

I sin artikkel «Old Russian Skis» imøtegår Oleg Ovsjanni
kov finske skiforskeres oppfatning av dette og et annet skifunn 
fra Staraja Ladoga, det sistnevnte med styrerand, som karelske: 
«We are of the opinion that it is the Ladoga fin ds that o pen up 
the history of Russian ancient skis» (Ovsjannikov 1989:33). 
Til dette kan innvendes at dersom de to Ladogaskiene har 
åpnet opp for en utvikling av russiske skiformer, må denne 
senere ha lukket seg igjen, siden det i nyere tid var den brede 
«sørlige» skitypen med bindingsfeste i fotlister og eventuelt 
styresnorer festet til ski tuppene som anvendtes av etniske rus
sere. Disse skiene hadde hverken styrerand eller skinnkledning. 

Den opprinnelig skinnkledde skia fra Staraja Ladoga er 
også dekorert med strekmåttlinjer som dekker hele oversiden 
og er bak trø et prydet med et karakteristisk sik sak -ornament 
som gjenfinnes på tre finske myrski, fra Kiuruvesi i Kuopio 
len, Sumiainen i Keski-Suomi len og Laitila i Turun ja Porin 
len. Både når det gjelder form trekk og dekorasjon har Lado
gaskiene uomtvistelig sine nærmeste paralleller i det finske 
funnmaterialet og må i det minste i typologisk forstand ldas
sifiseres sammen med dette. 

Festehuller for skinnkledning har også en ski som ble fun
net året 1946 ved Pielisjarvi i finsk Karelen og er radiologisk 
datert til 1410 +- 40 AD. Dette funnet har som Steinhaug
moskia en svak rygg i forlengelsen av trøet, mens undersiden 
er plan. Også oversiden er tilnærmet flat og har ingen form 
for dekor (Itkonen 1946:48f). 

I sitt finske utbredelsesområde kan sydd skinnkledning like
vel ikke til alle tider ha vært noe spesielt karelsk fenomen. 
Høsten 1991 ble en ny ski med festehuller langs sidekantene 
funnet midt inne i Sørfinland, ved Mantta i Hameen len. Dette 
funnet har den hittil tidligste datering blant skiene med sydd 
skinnforing, til1530 +- 30 BP. Manttafunnet er også det ene
ste fra førkristen tid hvor tåbåndet (av lær) er bevart (oppi. 
1993 fra Janne Vilkuna, Jyvaskyla). 



Det er spesielt grunn til å merke seg at festehullene for skinnforingen bare forekom
mer på den fremre delen av Manttaskia, så langt som trøet rekker bakover. At dette 
ikke skal tolkes som at bare halve undersiden har vært skinnkledd, viser utformnin
gen av den tvert avskårne bakenden, hvor skinnet ser ut til å ha vært brettet rundt 
enden og limt fast på oversiden mot en tverrgående list. En tolkningsmulighet blir da 
at Manttafunnet som skitype representrerer en overgangsform mellom limt og sydd 
skinnkledning. Ifølge dateringen av dette skifunnet kan da den nye festemåten tenkes 
å være tatt i bruk under romertid-folkevandringstid. 

Steinhaugmoskia er heller ikke i det norske funnmaterialet eneste representant for 
denne skitypen. Tydelige festehulllangs sidekantene forekommer også på den bevarte 
fremre og midtre del av en ski fra Åse på Andøya, nå i Tromsø museum. Den er radio
logisk datert til 1415 +- 25 AD og kom for dagen i ett av to store hull som gårdens 
eier i 1978 lot grave i gårdshaugen, sammen med et utvalg av daterbare gjenstander 
fra middelalder og nyere tid (oppl.1993 fra Povl Simonsen, Tromsø). Bortsett fra en 
kort rygg som løper ut fra trøet i begge ender, er Åseskias over-såvel som underside 
plan til lett buet. Vi ser at den skarpe ryggen som både i Vesterålen og ellers langs den 
nordnorske kysten preger 1800-tallets «kobbskinnsånnera», ennå ikke har kommet i 
bruk. I motsetning til Steinhaugmofunnet er trøet på dette yngre eksemplaret helt 
flatt og dekoren begrenset til strekmåttlinjer. 

Også et udatert skifunn fra Sør-Trøndelag, som eies av Vitenskapsmuseet i Trond
heim, kan ha hatt sydd skinnforing. Det dreier seg om et midtfragment funnet i en 
myr i fjellpartiet Øverslåtten ovenfor Graftåsgrenda i Holtålen. Skikantene er dess
verre for dårlig bevart til å kunne gi en helt klar bekreftelse på at det dreier seg om 
denne skitypen. Det synes likevel rimeligere å oppfatte den ennå tydelige rekken på 
seks fortløpende festehulllangs høyre kant som en indikasjon på skinnkledning enn 
som spor etter en reparasjon. 

Det store tidsmessige såvel som geografiske spennet de fem daterte skifunnene med 
sydd skinnkledning fremviser, bekrefter hvor tilfeldig og fragmentarisk vår kunnskap 
om denne skitypens historie og utbredelse i virkeligheten er. Største lengde og bredde 
for de fem funnene vises nedenunder, med rekonstruert lengde satt i parantes: 

FUNNSTED LENGDE BREDDE DATERING 

Mantta 168 cm 15 cm Folkevandringstid 
Staraja Ladoga 179 cm 13 cm Vikingtid 
Steinhaugmo (195 cm) 12 cm Høymiddelalder 
Pielisjarvi (215 cm) 16 cm Senmiddelalder 
Åse (184 cm) 13 cm Senmiddelalder 

Den eneste klare tendens som kan påvises i dette begrensede funnmaterialet, er mid
delalderskienes større lengde, en utvikling som også kan iakttas for de ukledde skiene. 

95 



Sikker kunnskap om bruken av ukledd langski i kombinasjon med skinnkledd andor 
finnes tidligst i Olaus Magnus velkjente verk Historia de gentibus septentrionalibus, 
hvor opplysningene skriver seg fra første del av 1500-tallet. Rent prinsipielt må det 
derfor forutsettes at de ovenfor nevnte skifunnene har inngått i likelange par, hvor 
begge ski har hatt skinnkledning. 

De førreformatoriske skiene med festehuller langs sidekantene er alle fremstilt av 
furuvirke, noe som forøvrig gjelder nesten hele det arkeologiske skimaterialet. I nyere 
tid ble skitypen i sitt skandinaviske utbredelsesområde ofte laget av bjørk, som etter
latt i myr eller vann vil råtne opp forholdsvis raskt. Skiene med sydd skinnkledning 
kan derfor tenkes å være sterkt underrepresentert i funnmaterialet i forhold til den 
utbredelse de har hatt. 

Fra 1800-tallet kjennes fire ulike 
festemåter for skinnforing brukt 
under ski, ved hjelp av lim, snøring 
på oversiden av skiene, feste med tre
plugger, i den seneste bruksperioden 
erstattet av spiker, og ved sying. Av 
disse vil den sistnevnte lettest kunne 
påvises arkeologisk, mens det for 
mange skifunns vedkommende må 
bli uvisst hvorvidt de opprinnelig 
hadde skinnkledd underside. Når 
det gjelder vurderingen av hvilken 
festemåte som har vært den almin
deligste i fortiden, er det viktig å 
merke seg at liming over størstepar
ten av det skibrukende området i 
Russland var den mest utbredte 
fremgangsmåten i nyere tid. Teore-
tisk sett kan derfor skinnkledning ha 
vært anvendt helt siden skienes opp
rinnelse uten at det noensinne villa 
seg bekrefte gjennom arkeologiske 
funn. 

Fig. 5. Botnisk ski bevart i full 
lengde fra Bastusund i Luleå 
kommune, Norrbottens len. Skias 
utsmykning omfatter profilert 
tupp, strekmått!injer og et parti 
med fletningsornamentikk. Etter 
Zettersten mfl. 1950. 
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Det er en nærliggende tanke at feste av skinnforingen ved å sy den fast til skia har 
oppstått innen en kulturtradisjon hvor det også på andre bruksområder var vanlig å 
sammenføye elementer av tre ved hjelp av sying. Som et annet viktig kommunika
sjonsmiddel bør her spesielt nevnes båtene med sydde bordganger, som kjennes 
arkeologisk fra hele Fennoskandia (Westerdahl1987:15). Både blant østsam~r og rus
siske karelere i Olonets-området ble slike båter fortsatt laget på begynnelsen av 
1900-tallet (Westerdahl 1987:71 ff. og Vuorela u.å.:106). Like viktige transportred
skaper var sledene, hvor en rekke med arkeologiske funn bekrefter at sying har utgjort 
en viktig del av sammenføyningene, også når det gjelder meiene og deres feste til 
sledebunnen (Berg 1935 og Luho 1948). 

Spesiell interesse for diskusjonen om de skinnkledde skienes tidlige historie i Norge 
har funnet fra Sauøya ved Henningsvær i Lofoten, som ved innkomsten til Tromsø 
museum hadde en påklistret lapp med opplysninger bl.a. om at <<Undersida var trekt 
med selskinn». De meget knappe funnopplysningene gjør at vi ikke uten videre kan 
godta påstanden om skinnforing. En nærmere undersøkelse av Sauøyskia viser imid
lertid en inntill/2 cm bred fals som følger skikanten. Det blir da rimelig å tro at denne 
har markert avslutningen på skinnkledningen, som i så fall har vært brettet rundt ski
kanten og lagt inn mot falsen. Sauøyskia er radiologisk datert til 175 +- 185 AD 
(oppl. 1992 fra Ørnulv Vorren, Tromsø), og den er således et helt årtusen eldre enn 
vårt funn fra Steinhaugmo i Rana. 

En likedan løpende fals langs skikanten finner vi på et skifunn fra Liperi i finsk 
Karelen, radiologisk datert til 420 +- 140 BC. På grunnlag av dette formtrekket 
hevdet allerede Hjalmar Appelgren-Kivalo i sin presentasjon av finske skifunn 
fra 1911 at Liperiskia må ha vært skinnkledd (Appelgren-Kivalo 1911:10). Siden 
bare et midtstykke av Sauøyskia er bevart, lar de to funnene seg bare delvis 
sammenligne. Det er likevel tydelig å se at de to skienes trøer er forskjellig utformet, 
for det norske eksemplarets vedkommende med et høyt «øre» på hver side av foten 
og en 16 cm lang markert rygg som skyter fremover fra fotstedet. Sammenlignet 
med nyere tids skityper må Sauøyskia med sine rekonstruerte 15 cm i tverrmål kalles 
spesielt bred, men kommer allikevel ikke opp mot Liperiskias største bredde på 
ca 20 cm. Både de ulike formtrekk som kan påvises og spranget i tid og rom mel
lom disse to skiene, antyder at vi har å gjøre med to relativt fjernt beslektede repre
sentanter for skitypene som fantes i århundrene like før og omkring vår tidsregnings 
begynnelse. 

Relevans for diskusjonen omkring de skinnkledde skiene i forhistorisk tid har også 
skitypen som Gosta Berg kaller den «skandiske», hvor det viktigste kjennetegnet er 
de smale kantlistene på undersiden. Fra Norge er bare ett slikt funn registrert (fra Fur
nes i Hedmark, C 14-datert til135 +- 65 AD), fra Sverige tre og fra Finland hele tolv. 
Disse skiene har dateringer som spenner mellom førromersk jernalder og merovinger
tid og viser i Skandinavia en iøyenfallende sørlig utbredelse, mens de i Finland fore
løbig ikke kjennes fra Lappland eller Karelen. 
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Fig. 6. Skitupp med entrelacmotiv i form 
av en va/knute med fire løkke1: Fra Ajaur 
i Lycksele kommune, Viisterbottens len. 
Tegnet av Olle Homman 1931. 

I en artikkel fra 1937 hevder Toivo Itkonen om enkelte av disse skiene at kantlistene 
kan ha omrammet en opprinnelig skinnkledning. Om andre ski av samme type frem
holder han imidlertid at disse ikke har vært skinnkledde og endog at kantlistene er 
den typologiske forløper for styreranden (Itkonen 1937:77ff). Senere forfattere som 
omtaler kantlistskiene, har enten stilt seg avvisende til tanken om at de kan ha hatt 
skinnkledning eller unnlatt å ta stilling til problemet. Likevel er det åpenbart at det 
finnes spesielle formtrekk ved disse skiene som taler for teorien om skinnkledning. 
Først etter at samtlige funn er gjennomgått og analysert, vil muligheten for en kon
klusjon om denne skitypens funksjon kunne vurderes. 

Et spørsmål som jevnlig stilles både når det gjelder ski og andre funnkategorier fra 
det nordlige Fennoskandia, er hvorvidt det lar seg gjøre å bestemme deres etniske til
hørighet. Med vår nåværende skihistoriske kunnskap er det neppe mulig med noen 
krav på sikkerhet å skille ut eksempelvis «samiske» skityper fra førreformatorisk tid 
versus «norske», «svenske» eller «finske». Derimot er det i enkelte tilfeller mulig å ta 
stilling til skienes sannsynlige brukermiljø. Dette gjelder begge de nordnorske ski
funnene med festehuller for sydd skinnkledning, fra henholdsvis Steinhaugmo i 
Ranagrenda Utskarpen og fra Åse på Andøya. På Åse fremkom skia ved gravning i 
gårdshaugen, noe som nokså sikkert knytter den til et miljø av norske fangst- og 
fiskerbønder. Hvem som brukte Steihaugmoskia, er mer usikkert. Men den tidligste 
skattelisten fra 1567 kan tolkes dithen at det bodde nordmenn ved bunnen av Utskar
pen også i høymiddelalderen. Og en vikingtids grav herfra antyder en enda eldre boset
ning av norske bumenn (Coldevin 1964:49ff og Sjøvold 1974:3). 
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Dekoren og dens forutsetninger 

Både når det gjelder motivenes utformning og deres lokalisering på skiflaten viser 
Steinhaugmofunnets entrelacornamentikk nært slektskap med ni skifunn fra våre 
naboland, åtte nordsvenske og ett nordfinsk, som alle kan regnes til den botniske ski
typen. Den svenske funngruppen består av tre helt eller i mer enn halve lengden 
bevarte enkeltski og dessuten fem skitupper prydet med ens ornamentikk (Zettersten 
m.fl. 1950 og Manker 1957). 

De sørskandinaviske parallellene til denne typen skiornamentikk påpekes i 1933 av 
Gasta Berg, som på grunnlag av det da kjente svenske funnmaterialet fremholder at 
«Den bandflatningsornering vi mott på dessa fyra skidor ar ganska vanlig också på 
andra foremål av tra och horn, ehuru dateringen likafullt erbjuder åtskilliga svårig
heter. I samma form som på skidorna møter vi den bl.a. på flera kammar och skedar 
av horn från Bj6rk6 (fig.8), vilka val snarast herrora från slutet av forsta årtusenet, 
samt likaledes på et par skedar och en kam, funna i Sigtuna». Berg trekker frem 
eksempler på beslektet ornamentikk som·strekker seg fra folkevandringstid til middel
alder, men våger ikke å komme med noen dateringsforslag for de dekorerte skiene. 
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Fig. 7. Utbredelsen av skijunn med entrelac-ellerfletningsornamentikk av Ajaur-type: l. Stein
haugmo, 2. Purnu, 3. Bastusund, 4. Hogbacken, 5. Jiirvtriisk, 6. K!OveJjors, 7. Bygdetriisk, 
8. Ajaw; 9. Sju!sniis og 10. Kemijiirvi. 

99 



Når det gjelder den botniske skitypen, som de ornerte svenske eksemplarene til
hører, ser han det som en mulighet at denne i sin opprinnelse «tillhort de handelsman, 
som profiterade på lapparna och deras exportartiklar- i senare tid kallade birkarlar» 
(Berg 1933:160ff). I en senere sammenheng tar han avstand både fra denne diffusjons
teorien og fra Artur Zetterstens antagelse om at de botniske skiene var knyttet til 
samisk bruk: «Man måste i stallet tanka sig att den i vissa hanseenden mycket ålder
domliga lancettlika formen varit gemensam for nordskandinaver av olika nationalite
ter: finnar, lappar och nordbor» (Berg 1951:186). 

Året etter tar også Wilhelm Holmqvist skiornamentikken opp til diskusjon i sin 
artikkel «On the Origin of the Lapp Ribbon Ornament». I motsetning til Berg mener 
han at tidsrammen for skifunnenes entrelacornamentikk må kunne snevres inn til tid
lig kristen tid: «To return to the skis, the find results we arrive at with regard to their 
chronology, is that they can scarcely be placed previous to the year 1000, but rather 
after it, or in other words, in the period between 1000 and 1200, when the trade with 
North Norrland from the south seems to have born most of its fruit and brought 
about its most deeply-penetrating culture influence» (Holmqvist 1934:273). 

Radiologisk tidfesting er foretatt for fire av de svenske myrskiene med entrelacde
kor, den tidligste av et funn fra Sjulsnes i Arjeplog kommune, datert til 680 +- 90 
AD. Merovingertidsdatering ga også Jarvtraskfunnet fra Arvidsjaur kommune, med 
720 + - 90 AD som resultat. Både dette og et skifunn fra Badstusund i Luleå kom
mune er bevart i full lengde, det siste med dateringen 830 + - 80 AD, som tilsier tidlig 
vikingtid i den arkeologiske periodeinndelingen (oppl. 1993 fra Kenneth Åstrøm, 
Umeå). 

Til gruppen slutter seg også en dekorert nordfinsk skitupp fra Petajaaapa i Kemi
jarvi kommune, med en radiologisk datering til 680 +- 100 AD (Hirsjarvi 1961, 
Naskali 1987:14). Som benevnelse for denne gruppen med dekorerte ski vil det være 
rimelig å velge funnstedet for det første eksemplaret som kom for dagen, som frem
kom ved Ajaur i Lycksele kommune i 1862 (fig. 6). Fra Finland kjennes ellers bånd
fletningsdekorasjoner på åtte skifunn med datering til yngre jernalder og middel
alder, men med stilpreg som klart skiller dem ut fra skiene med ornamentikk av 
Ajaurtype. 

Skiene med denne type dekor kjennes bare fra det nordligste Fennoskandia, og tids
messig fordeler de seg, for å oppsummere den foregående funnpresentasjonen, med 
tre av fem dateringer fra merovingertid, en fra tidlig vikingtid og en (Steinhaugmo) 
fra høymiddelalder. Det er ikke rimelig å tro at alle disse skiene har fått for tidlig date
ring på grunn av prøvetagning i treets kjerneved eller ved bruk av gammelt tre som 
emnemateriale. Det må derfor regnes som overveiende sannsynlig at de botniske 
skiene med fletningsornamentikk har en tidligere opprinnelse enn Holmqvist mente 
å kunne slutte seg til på et rent stilhistorisk grunnlag. Entrelacmotivene på viking
tidens og middelalderens hornskurd må da betraktes som paralleller til skiornamen
tikken heller enn som dens forbilder. 
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Som hele syv av de svenske eksemplarene fremviser Steinhaugmoskia mot tuppen 
(her bakenden) en ruteformet dekorasjonsenhet som omslutter et entrelacmotiv, dan
net ved at de to paralleltløpende strekmåttlinjene langs midten av skia krysser hver
andre og møter dobbeltlinjene som løper utenfor disse, halvveis ut mot skikantene 
(fig. lA og 2). To mindre felter med fletningsmønster sees nærmere trøet, begge gjen
nomskåret av dobbeltløpende strekmåttlinjer. Også dette motivet gjenfinnes på to av 
de svenske skiene. En rest av en tilsvarende dekorasjonsenhet sees også foran trøet og 
antyder at fremre del kan ha hatt en utsmykning tilsvarende bakskias. 

Motiv likheten gjør det rimelig å se Steinhaugmoskia som en direkte viderførelse av 
den svenske tradisjonen. Brukstiden for dekorerte ski av Ajaurtypen må da antas å 
strekke seg gjennom hele yngre jernalder og inn i middelalderen. 

På fire ski (Aj aur, Bygdetdisk, Kemijarvi og Kloverfors) kan den ruteformede deko
rasjonsenheten i skienden klart identifiseres som en valknute med fire løkker, iblant 
kalt løkkekors og i Sverige også St. Hans vapen. På Bastusundskia sees en sterkt opp
løst variant av samme motiv, mens den tilsvarende dekorasjonsenhet på Steinhaug
moeksemplaret kan betraktes som en forenklet og sammentrengt videreutvikling av 
den opprinnelige figuren. Interessant nok har de to sistnevnte funnene også de seneste 
dateringene av de fem. Dette kan forklares med at motivet har blitt kopiert fra ski til 
ski av håndverkere som først og fremst har betraktet valknuten som pynt og ikke har 
hatt noe klart forhold til dens formgestalt og eventuelle symbolske betydning. Som 
de tre sammenflettede trianglene fra vikingtid-høymiddelalder og korsmerket i luis
ten tid anses valknuten ofte å ha hatt magiske eller beskyttende egenskaper. For val
knutens vedkommende er det imidlertid vanskelig å finne annen bekreftelse på dette 
enn hva som mer eller mindre hypotetisk kan utledes fra figurens anvendelse i ulike 
sammenhenger. 

Av enkelte arkeologer regnes valknuten å ha fulgt fletningsornamentikken fra 
denne en gang under folkevandringstiden vant innpass i Norden. Eksempelvis skriver 
Bjørn Ringstad i 1988 om denne dekorasjonsformens introduksjonsfase at «Først er 
de enkle entrelacmotivene med blant annet tobånds-, trebåndsfletting, fletteknuter og 

Fig. 8. Arkeologiske pa
ralleller til fletningsde
koren på skifunnene av 
Ajaur-type; kam og skje 
av horn fra bygrunnen i 
Birka. Midt på skjebla
det sees en va/knute med 
fire løkke1: Etter Ambro
siani 1981. 
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valknuter tatt opp, senere de mer kompliserte og sammensatte båndmotivene» (Ring
stad 1988:84). Anvendes benevnelsen valknute i en vid betydning om alle slags «knu
ter» av bånd som danner sluttede dekorasjonsenheter, er dette sikkert riktig nok. 

Den enkle valknuten med fire løkker, som vi vanligvis knytter dette navnet til og 
som nå har blitt det offisielle symbol for severdighet, må derimot kalles et uvanlig inn
slag i den nordiske entrelacornamentikken. Den kan imidlertid påvises i merovinger
tid og trer f.eks. tydelig frem på et skjoldbeslag fra grav XI ved Vende! kyrka i 
Uppland, datert til første halvdel av 600-tallet. Fra vikingtid finnes eksempler på 
denne utformningen av valknuten både på hornskurd (fig. 8) og på metallarbeider. 
Hva de siste angår kan to tidlig 800-talls ovale bronsespenner fra Austnes i Bjarkøy 
kommune sies å spesiell interesse i nordnorsk sammenheng. Motivmessig sett står 
disse nokså isolert innen spenneproduksjonen, og det er tenkbart at den enkle val
knuten som utgjør sentralmotivet er overført fra sin vanligere anvendelse på bruks
gjenstander av tre eller annet forgjengelig materiale. Når valknuten i denne utform
ningen forekommer såvidt ofte på ski, som er blitt bevart på grunn av helt spesielle 
omstendigheter, kan det sees som en bekreftelse på denne siste antagelsen. 

Det er en vanlig oppfatning at de samiske fletningsmotivene har sine røtter i sør
skandinavisk entrelacdekor fra jernalder og tidlig kristen tid. Behandler vi skiorna
mentikken separat, viser det seg vanskelig å se kontinuiteten i denne utviklingen, til 
tross for at det særlig fra de svenske lappmarkene er bevart praktski fra siste halvdel 
av 1800-tallet hvor diagonaltløpende fletningsmønstre inngår i ornamentikken (Gran
lund 1941). Blant de mange myrfunne ski som på radiologisk eller typologisk grunn
lag er tidfestet til middelalderen, er det bare Steinhaugmoskia som har fletnings
ornamentikk, slik at vi mangler mellomleddene for det trekvarte årtusen som ligger 
mellom dette funnet og de ornerte skiene vi møter i sen historisk tid. 

Anderledes forholder det seg med strekmåttlinjene som i begge tilfeller utgjør 
denne ornamentikkens grunnstruktur, men vanligvis anvendes uten tillegg av andre 
dekorative elementer. Antall og rekkefølge av enkelt- og dobbeltlinjer kan både i 
arkeologisk og etnologisk tid variere, og både Steinhaugmoskias rekkefølge i kompo
sisjonen l+ 2+ 2+ 2+ l og Åseskias 2+ 2+ 2 gjenfinnes i skimaterialet fra 1800-tallet. 

Perspektivet fremover 

Både fra norske og sjøsamiske bosetningsområder langs den nordnorske kysten fore
ligger det opplysninger om bruken av ski med sydd skinnkledning fra 1800-tallets siste 
halvdel. Flertallet av bevarte ski og likeledes den mest utførlige informasjonen stam
mer fra Nordland fylke. Her ser det ut til at skinnkledde «ånnera» holdt seg generelt 
lenger i bruk enn i Troms og Finnmark, hvor det derfor sjeldnere gis informasjon om 
festemåten når slike ski finnes nevnt. 

Festing av skinnforingen ved hjelp av sying må også ha vært vanlig blant Sørsa
mene, hvor den skinnkledde høyresida bruktes sammen med en ukledd langski, den 

102 



Fig. 9. Fremgangsmåte ved 
jastsying av skinnjoring 
under ski. Etter skisse av 
Hjalmar Jensen Eidfjord 
i Vesterålen fra Ord og 
sed-spørreliste 1935. 
Tegning: Tone Strenge1: 

siste ofte av tennarved. Sigrid Drake refererer et tidlig litte
rært belegg for denne skitypen fra Åsele lappmark, hvor 
det omtales «småkkts, luden (fodrad) annare, dertil bru
kas såke-trauka (skida av bjørk), såsom mjukast att 
genomsy och latt, och stark (såsom tunn)» (Drake 
1918:69). Vasterbotten lansmuseum eier en ski med sydd 
skinnkledning fra Wilhelmina sogn i samme lappmark, 
som opplyses å være produsert så sent som i 1916 (Sv.skid
museet 606). Og i Trøndelag folkemuseums skisamling 
forekommer et tilsvarende eksemplar, som sammen med 
langsida den er paret med omtales som «meget gamle og 
laget i Sørli» (TF 13487). Med bl.a. sin avrundede rygg
profil kan disse sørsamiske andorene minne mer om 
Steinhaugmo-, Åse- og Øverslått-funnene enn de høyryg
gede skinnkledde eksemplarene som kjennes fra Nord
Norge i nyere tid. 

På 1800-tallet finner vi skinnkledde ski anvendt i par 
langs hele kysten nordover fra Rana. Både sør for dette 
kystbundne bruksområdet og i det nordlige Fennoskan
dias vidstrakte innlandsområder bruktes skinnkledd 
andor i kombinasjon med en ukledd langski. Som nevnt 
er den sistnevnte skitypen ikke funnet omtalt før i 
1500-tallets første halvdel. Det er derfor sannsynlig at 
Steinhaugmofunnet representerer den ene av to likelange 
ski med sydd skinnkledning, helst med skinnet fra stein
kobbe som foring, som vi kjenner det fra nyere tid. 

Ørnulv Vorren hevder i 1960 at anvendelsen av skinn
kledde par sid på samisk grunn kan ha en yngre opprin-
neise enn en slik ski brukt i kombinasjon med en langski 

uten skinnforing. Han tar her utgangspunkt i Olaus Magnus' og Johannes Tornæus' 
omtale av den sistnevnte skitypen på henholdsvis 1500-og 1600-tallet, og påpeker i 
denne forbindelse at samiske ski fra nyere tid «er av ulik lengde og - kan være kledd 
med skinn. Forskjellen på lengden ser imidlertid ut til å bli mindre etter hvert og er 
vel opphørt omkring århundreskiftet. Dessuten er nå ikke bare den ene skia skinn
kledd. Begge to kan være det» (Vorren 1960:161). 

Vorrens hypotese om det historiske forholdet mellom bruken av to skinnkledde ski 
og langski-andor må anses for både dristig og interessant. Men med noen krav på 
visshet lar den seg hverken bekrefte eller falsifisere på grunnlag av vår nåværende 
arkeologiske viten. Skifunnene forekommer sjelden i par, og tilstedeværelsen av feste
huller eller andre materielle indikasjoner vil være nødvendig for å kunne slå sikkert 
fast at en ski har hatt skinnkledning. 
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Den kontinuerlige utbredelsen av skinnkledde parski i nyere tid fra skoltesamene i 
vest og til det nordligste Japan i øst gir likevel grunnlag for å tro at også ski typens 
utbredelse langs den nordnorske kysten strekker seg langt bakover i tid. Argumenta
sjonen for dette synspunktet lar seg styrke ytterligere på språklig grunnlag. Forutsatt 
at andor som skibenevnelse opprinnelig knytter seg til skinnforingen, kan forekoms
ten av ordet i norrøne kilder sees som en bekreftelse på at det i Nord-Norge ble 
anvendt skinnkledde ski i par langt bakover i førkristen tid. 

Når det gjelder den nyere navnebruken, er det interessant å merke seg at «ånnera» 
på Helgeland betegnet ski i sin almindelighet, mens ski bare bruktes om langskia 
i et ulikelangt par. I det øvrige Nord-Norge ble ordet ånner med dets varianter bare 
benyttet om skinnkledde ski, det være seg som kortski brukt sammen med en 
vanligvis lengre glideski eller anvendt i par. Den avvikende skiterminologien i det 
sørlige Nordland kan forslagsvis forklares med utgangspunkt i det milde vinter
klimaet og de skiftende føreforholdene på Helgelandskysten. Nettopp for de kyst
bundne bumennene i denne klimasonen kan de skinnkledde skiene ha hatt et vidt 
anvendelsesområde, slik at ordet ånner etterhvert også ble overført på ski uten skinn
kledning. Forklaringen forutsetter at det opprinnelig ble anvendt skinnkledde ski som 
par i dette området, som en gang i historisk tid ble fortrengt av kombinasjonen lang
ski og andor. 

Fra nyere tid kjennes ikke ski med sydd skinnkledning hverken i Finland eller 
Sverige, bortsett fra den omtalte bruk blant Sørsamene. Også innen det store russisk
sibirske bruksområdet for skinnkledde ski foreligger det bare fra en region informa
sjon om skinnkledning festet ved hjelp av sying. I sin artikkel om skityper og skibruk 
i Sibir omtaler V.V. Antropova denne festemåten blant tyrkisktalende folkegrupper i 
det sajansk-altaiske høylandet. Imidlertid er dette en kulturell horisont som ligger for 
fjernt fra Fennoskandia til at en felles opprinnelse er tenkbar. Og som tidligere nevnt 
viser det eneste russiske skifunnet med festehuller, fra Staraja Ladoga, tydelige til
knytningspunkter til det finske arkeologiske materialet. 

Det lokale perspektivet 

Et spørsmål som naturlig melder seg, er hvorvidt vår kunnskap om de skityper som 
ranværene anvendte under 1800-tallet, også kan bidra med informasjon om Stein
haugmoskias funksjonelle egenskaper. Den første skrevne kilde som berører dette 
emnet, er sognepresten Iver Heltzens «Ranens Beskrivelse» fra 1834. Dessverre viser 
forfatteren av denne ellers så innholdsrike topografisk-økonomiske avhandlingen 
liten eller ingen interesse for skibruk, bortsett fra ordforklaringen til «Ondre eller 
Aandre» under «Talemaader der for fremmede er og maa være ubekjendte». Her opp
lyser han at «Man har nemlig en lang Ondre og en kort. Den lange kald es Ski underti
den, og den korte Ondre» (Heltzen 1982:174). Med den siste uttalelsen refererer han 
ganske sikkert til en ukledd langski, mens det er mer uklart om han som dens parski 
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Fig. 10. Midtstykke av 
«ånner» fra Bjerka i 
Hemnes, hvor også par
skia ·har skinnforing. 
I motsetning til Stein
haugmofunnet hadde de 
skinnkledde ranaskiene i 
nyere tid flatt trøe som 
den markerte midtryggen 
løper ut fra. Foto: Norsk 
folkemuseum (NF 390-
32). 

tenker seg skinnkledd andor, en kortski av samme eller et 
annet treslag enn langskia eller kanskje alle disse vari
antene sett samlet. 

Et spørrelistesvar som innkom til Ord og Sed i 1938 og 
som opplyser om de tradisjonelle skitypene i Rana, for
teller om en uvanlig differensiert skibruk. Rimeligvis 
strekker det her omtalte utvalget av ski varianter seg lenger 
bakover i tiden enn tiårene nærmest etter 1850, som infor
manten henter sine eldste opplysninger fra. Han skjelner 
her mellom «bøgdånnera», lange og brede ski for «hjem
bringelse av livsfornødenheter», «skjøtterånnera», som 
var kortere og lettere ski for jaktbruk, «vargslåerånnera», 
brede, korte og lette spesialski som bar godt oppe i dyp og 
løs snø, spesielt beregnet for ulvejakt og den mest primi
tive varianten, og «gårdsånnera», som var «korte og 
brede, nærmest et slags truger, der benyttedes under vass
bæring, høibæring o.L». Alle disse benevnelsene synes å 
referere til varianter av samme skitype, fremstilt i ulike 
dimensjoner med sikte på forskjellige bruksformål. 

Til ranværenes skivarianter hørte også «lang og støtt
ånnera», med langski av furual ( = malme) eller tennar og 
kortski «av bjerk som skjøtterånneran», med eller uten 
skinnforing. Den mest interessante skitypen for vår sam
menheng var «værjånnera» eller «kobbskinnånnera», 
disse siste som navnet forteller skinnkledde ski, anvendt 
for å komme frem «i uføre». Med dette uttrykket mentes 
terreng såvel som føreforhold som bød på spesielle 
vanskeligheter. Skiene kledd med selskinn på undersiden 
kunne anvendes i tøvær uten å klabbe eller gli bakover, 
men ikke på skareføre, hvor hårene fort ble slitt av skinn
foringen. 

Med sin rekonstruerte lengde på ca 2 m eller kanskje 
noe mer befinner Steinhaugmofunnet seg innen den nor
male variasjonen for de skinnkledde skiparene som vi 
kjenner fra Nord-Norge i nyere tid. Skibredden på 12 cm 
er noe større enn vi finner på 1800-tallets «kobbskinnsån
nera». Men da vårt skifunn er fremstilt av furu og nyere 
tids skinnkledde skipar vanligvis av bjørk, behøver ikke 
tyngdeforskjellen ha vært nevneverdig stor. Og på grunn 
av den større bredden må Steinhaugmoskia ha båret bedre 
oppe i løssnø enn sine etterfølgere 7-800 år senere. 
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Hva detaljutformningen angår, viser 1800-tallets skinnkledde ranaski atskillige 
avvik fra Steinhaugmofunnet. Disse var vanligvis fremstilt med en høy og bratt rygg, 
som hindret at klabbsnø la seg oppå skia, og et høyt trøe, som ga foten bedre beskyt
telse når snøen var dyp. Som skitype kan Steinhaugmo-eksemplaret minne mer om 
de skinnkledde andorene vi kjenner fra sørsamisk område til bruk i fjell- og skogs
terreng enn de nordnorske kystskiene. Før kombinasjonen av ukledd langski med 
skinnkledd andor kom i bruk, trolig under senmiddelalderen, var det således trolig at 
skinnkledde ski i par her bruktes som jakt- og løssnøski, som tilfelle har vært med 
de skinnkledde skiparene i Nordrussland og Sibir inntil vår egen tid. 

I denne sammenhengen kan det være på sin plass å kommentere Artur Zetterstens 
forklaring på den avsmalnende og tilspissede bakenden han mener karakteriserer 
«den arktiske skidan», som han i samsvar med K.B.Wicklunds typeklassifikasjon vel
ger å kalle de skinnkledde skinnparene. «Bakspetsens betydelse», sier han, «ligger 
enligt mitt formenande dari, at den underlatter skinnets stedige fastande» (Zettersten 
1934:8f). Bakendens varierende utformning på skinnkledde ski fra såvel Fenno
skandia som fra Russland viser imidlertid at vi knapt har å gjøre med noen funksjo
nelt betinget sammenheng. Eksempelvis kan en i Nord-Norge både finne skinnkledde 
ski med lansettformet og med avrundet avslutning, mens østerdalsandorene viser en 
tvert avskåret bakende. 

Steinhaugmofunnets spesielle utformning av baksida kan like meget som den lan
settformede skienden forklares med at man har villet gi skinnkledningen et så godt 
feste som mulig. Dette fremgår både av den bakoverskrånende avslutningen, som tro
lig er ment å gjøre skia tynnere og dermed lettere å gjennomsy, og av de to festehullene 
som er plassert langs tverrkanten (fig. 2b). Når vi også finner denne utformningen på 
Helgelandsski uten skinnkledning fra 1800-tallet, kan den således betraktes som en 
relikt etter tidligere tiders skinnfeste. Når det gjelder de øvrige daterte skifunnene med 
gjennomgående hull for feste av skinnforing, kan det nevnes at Staraja Ladoga-skias 
bakende er jevnt avrundet, med festehullene plassert i kontinuerlig rekke rundt enden 
som langs sidekanten. Manttaskias bakende er rett avkuttet, med en markert fals som 
skinnet må antas å ha vært brettet rundt. Når det gjelder skifunnene fra Åse og Pielis
jarvi er bakenden ikke bevart. Den tilspissede bakenden er i virkeligheten vanligere for 
nakenski enn for skinnkledde ski og har rimeligvis også sin opprinnelse i denne skika
tegorien. 

Skinnkledde ski i jorskningshistorien 

De fem arkeologiske beleggene for bruken av ski med sydd skinnkledning som hittil 
er tidfestet, består av et stratigrafisk datert funn fra tidlig vikingtid og fire radiologisk 
daterte, som fordeler seg med et funn fra folkevandringstid, et fra høymiddelalderen 
(Steinhaugmo) og to fra senmiddelalderen. Geografisk griper funnfordelingen over 
hele den nordlige delen av Fennoskandia, fra Nordlandskysten i vest og til Ladoga i 
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øst. Det er all grunn til å tro at festemåten har oppstått innen denne regionen uten 
kontakt med det større russiske skibrukende området og at den også er av senere opp
rinnelse enn den generelle anvendelsen av skinnkledde ski. 

De skinnkledde skiene ble gjenstand for særlig stor oppmerksomhet av skiforsk
ningens grunnleggere, som bygget sine oppfatninger på tilbakeslutninger fra nyere tids 
skityper og skiterminologi. Til disse utviklingsteoretikerne må regnes Fridtjof Nan
sen, som i sin utredning om «skiløbningen, dens historie og udvikling», skrevet som 
tredje kapitel i «Paa ski over Grønland», bl.a. hevder at de ukledde skiene må ha 
utviklet seg fra de opprinneligere skinnkledde. Med støtte i norrøne kilder hentet frem 
av Gustav Storm finner han det også trolig at samene var nordmenns og svenskers 
læremestre i ski bruk: «Det fremgaar af vor gamle mythologi og vore sagaer, at vi lige
som andre europeiske folk antagelig har lært kunsten at bruge ski af lapperne» (Nan
sen 1890:94). Om det var som innvandrere sørfra at nordgermanerne skulle ha tilegnet 
seg skibruken, eller hvordan de tok seg frem på vinterføre i fall de også tidligere holdt 
til på Den skandinaviske halvøy, velger Nansen ikke å ta stilling til. Også den svenske 
lappolog og skihistoriker K.B. Wicklund regner i nordisk sammenheng de skinn
kledde skiene for opprinnelig samiske. Rent generelt mener han dessuten at slike ski 
er «tydeligen de ursprungligare och de icke skinnkladda tillkomna for att spara den 
dyrbara skinnbekladningen» (Wicklund 1926:11f). Nansens og Wicklunds forestillin
ger om skien es eldste utviklingshistorie må i dag avvises som ren spekulasjon. Skien es 
opprinnelse ligger bakenfor den arkeologiske kunnskap vi sitter inne med, og infor
masjonen som funnmaterialet gir om den eldste kjente brukstid for de skinnkledde 
skiene, må anses som tilfeldig og fragmentarisk. De eldste skifunnene bringer oss 
dessuten tilbake til en tid hvor den etniske sammensetningen av Nord-Europas befolk
ning er ukjent, og hvor det selvsagt er meningsløst å snakke om norsk, svensk eller 
samisk skibruk. 

De to eldste sikre skifunnene som er radiologisk datert, har spesiell interesse fordi 
de gir en klar antydning om at det allerede i neolittisk tid bruktes ski både med og uten 
skinnkledning. Det første av disse funnene, som stammer fra Kalvtrask i Vasterbotten 
og er tidfestet til 3623-3110 BC (kalibrert), består av to opprinnelig like lange parski. 
Skiemnet er her tatt ut som kantved, hvor den bene årringstrukturen på undersiden 
tyder på vi har å gjøre med en glideski uten skinnkledning. Når det derimot gjelder 
den nylig tidfestede bakparten av en ski fra Drevja i Vefsn, Nordland, som ga daterin
gen 3343-2939 BC (kalibrert), er emnet tatt ut som flask. Her er innslaget av kvist så 
stort og årringene så krokete at undersiden rimeligvis ikke er beregnet til å gli på, og 
også en avfaset kant langs den avrundede bakenden tyder på at denne skia opprinnelig 
var skinnkledd. Bortsett fra å indikere at skinnkledde ski må ha en betydelig alder, 
sier selvsagt ikke Drevjafunnet noe om hvorvidt skinnforing ble benyttet forut for 
dette startpunktet for vår skihistoriske kunnskap. 

Vi har nå kommet på forskningsmessig avstand fra den fiksering på alle tings opp
rinnelse som preget så mange kulturhistorikere i tiden før Annen verdenskrig. Alle-
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rede omkring århundreskiftet fantes det imidlertid forfattere som anså det for mer 
fruktbart å diskutere valg av skitype fra en funksjonalistisk enn fra en evulusjonistisk 
synsvinkel. En eksponent for denne tilnærmelsesmåten er Gustaf Schroders presenta
sjon av den skinnkledde andoren brukt i kombinasjon med langski av tennar fra det 
nordligste Varmland (Schroder 1900). 

Interessen for de skinnkledde skienes bruksegenskaper er ellers like gammel som 
skilitteraturen selv. Det kan her nevnes at så tidlig som i 1784 fremhever sognepresten 
i Trysil, Axel Smith, de fortrinn andoren med skinnforing representerte, ved alltid å 
gi godt fraspark i motbakke såvel som under skiftende føreforhold, gjøre det mulig 
å trekke med seg skikjelken over store avstander og tjene som bremseredskap i utfor
bakker (Smith 1784). 

De ulike russisk-sibirske folkeslags skibruk finnes omtalt i en rekke med reise
beskrivelser og rapporter med mer eller mindre videnskaplig siktemål, ofte med 
den fremmedes skjerpede blikk for funksjonelle sammenhenger. En mer faglig 
fundert interesse for forholdet mellom skienes utformning og bruk preger V.V. 
Antopovas presentasjon av de ulike sibirske skitypene. Spesielt verdifull er hennes 
differensiering mellom ulike typer av skinnkledde ski etter utformning og bruks
egenskaper, som også åpner perspektiver for det videre arbeidet med slike ski i 
Fennoskandia. 

Sjelden har skihistorikere mer enn i forbifarten drøftet problemer som knytter seg 
til de tidlige skitypenes funksjonelle egenskaper. Ny kunnskap på dette området vil 
kunne vinnes både gjennom parallellføring med hva vi vet om 1800-tallets skiformer 
og deres bruk og også ved å sammenholde skitypenes utbredelse med ulike geogra
fiske, klimatologiske og økonomiske faktorer. I utgangspunktet må vi regne med at 
de skinnkledde skiene som de ukledde har hatt forskjellige bruksområder. Dette 
fremtrer som både naturlig og selvsagt når vi tenker oss deres anvendelse under så for
skjelligartede vilkår som en bofast fisker- og småbrukerbefolkning langs den nord
norske kysten og en nomadiserende folkegruppe på den sibirske taigaen, med jakt og 
reindrift som viktige næringsveier. I begge disse områdene har det dessuten blitt skif
tet mellom skinnkledde og ukledde ski etter bruksbehov og vekslende snø- og terreng
forhold. 

De radiologiske dateringene som er foretatt av den lille gruppen av skifunn med 
festehuller for sydd skinnkledning, har gitt sikrere holdepunkter for den videre vurde
ring av skinnkledde versus ukledde ski i det arkeologiske materialet. Spesielt viktig er 
det at de ulike skityper sees i sammenheng med hverandre både i tid og rom, for der
med å kunne bidra til et helhetsbilde av den skihistoriske utviklingen. 
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Summary 

The ski from Steinhaugmo and skis with skin covering from Fennoskandia in the 
past. 

From the most northerly parts of Europe we now know of more than 250 ski finds 
dating from the pre-Christian and Medieval periods. 22 of these come from Norway. 
C14-datings of skis began on a larger scale in the 1970's, and has given important new 
knowledge about the development of skis in this area. Despite of this surprisingly 
little research has been carried out on early ski types. 

This article deals with a ski found in a bog in 1933 at the farm of Steinhaugmo in 
Rana, Nordland county, Norway. It has recently been C14-dated to 850 +l- 50 BP 
(AD 1035-1250 cal.). 213 of the originallength of the ski survived, the foremost part 
being lost. The most striking features are the perforations along the side edges. These 
are sewing hol es for fastening a skin covering under the sole of the ski. Such fastening 
ho les have been found on four other skis dating from the iron age or medieval period. 
The oldest of these, from Mantta in central Finland, is C14-dated to AD 420 +l- 30, 
probably representing a transitional form between sewn skin covering and covering 
fastened with glue. 

Another find, from the Russian trading centre of Staraja Ladoga, has been dated 
stratigrafically to AD 840-850. There is also a Finnish find with fastening hoies for 
skin covering from the Pielisjarvi site, and an additional Norwegian example from 
Åse on Andøya, als o in Nordland county. The latter two skis have be en C14-dated to 
the late Middle Ages. 

Both the special shape of the foot base, which is concave in the length direction, 
and the line decoration, which consists of a combination of cavetto lines and braided 
patterns, point to a connection between the Steinhaugmo find and the so-called 
«Bothnian ski type», as defined by the Swedish ethnologist, Gasta Berg in 1933. In 
all other respects, however, this ski type differs, the latter being primarily dated to the 
late Iron Age. The ornamentation on the Steinhaugmo ski and on 8 other ski finds, 
from northern Sweden and one from northern Finland, bears a dose resemblance to 
the type of interlace pattern which is often found in southern Scandinavian ornamen
tation from the iron age and early and high middle ages. 

Skin covering is known to have been used both on pairs of skis of equallength in 
Norwegian costal areas from Rana northwards as late as the 19th century, and on the 
shorter ski on pairs of unequal size in a larger part of inland northern Fennoscandia. 
Traditionally several types of skis have been used in the Rana district, each adapted 
to a specific use. It is reasonable to regard the Steinhaugmo ski as a forerunner of 
pairs of skis having seal skin covering under both skis. Such covering both prevented 
the snow to build up under the ski, and allowed for a better grip in wet snow and in 
uphill terrain. 

109 



Litteratur 

Alsvik, Elling 1991: En helt annen verden? Sovjetisk skihistorie. Trøndelag folkemuseums 
årbok. 

Ambrosiani, Kristina 1981: Viking age combs, comb making and comb makers; in the !ights 
of the finds from Birka and Ribe. Stockholm studies in archaeology 2. 

Antropova, V.V. 1953: Lyshi narodov Sibiri. Sbornik muzeja antropo!ogii i ethnografii, T. 14. 
Appelgren-Kivalo, Hjalmar 1911: Muinaisajan suksista. Stwmen musea XVIII. 
Berg, Gasta 1935: S!edges and whee!ed vehic!es. Nordiska museets handlingar 4. 
Berg, Gasta 1939: Farhistoriska skidor i Sverige. På s!ddor. 
Berg, Gasta 1950: The origin and the development of the skis throughout the ages. 1: Finds of 

skis from prehistoric time in Swedish bogs and marshes. Stockholm. 
Berg, Gasta 1951: Nya fynd av farhistoriska skidor i Sverige. På skidm: 
Burov,Grigorij 1985: The mesolithic wooden artifacts from the site of Vis I in the European 

North East of the U.S.S.R. Papers presented at the third international symposium. 
Edinburgh. 

Coldevin, Axel 1964: Gård og grunn i Rana. 1: Hemnes og Mo prestegjeld ti/1850. Oslo. 
Granlund, John 1941: Svensk skidornamentik. På skidor. 
Heltzen, Iver 1982: Ranens beskrivelse 1834. Bodø. 
Hirsjarvi, A.1961: Kemijarven korusuksen ajoitus. Suomen musea. 
Holmqvist, Wilhelm 1934: On the origin of the Lapp ribbon ornament. Acta archaeo!ogica 5. 
Itkonen, Toivo 1937: Finlands fornskidor. På skidor. 
Itkonen, Toivo 1946: Muinaissuksia ja- jalaksia VII. Suomen musea Lill. 
Johansson, Tomas 1979: Två skidor från jarnåldern. Jamten. 
Lid, Nils 1939: Steinhaugmo i Hemnes. Norske skifunn VI. Skiforeningens årbok. 
Lundholm, Kjell 1979: En skida från Glommerstrask, Lappland. Fornviinnen årg. 74. 
Luho, V. 1948: Uber steinzeitliche Winterverkehrsmittel in Finland. Acta archaeo!ogica vol. 

XIX. 
Luoto, Jukka 1991: Joutsenolainen muinaissuksi. Kotiseutu 1991:1. 
Magnus, Bente 1984:· The interface motif on the bucket-shaped potte1y of the Migration period. 

Univ. oldsaksaml. skr., Ny rekke 5. 
Magnus, Olaus 1555: Historia de gentibus septentriona!ibus. Svensk utg. 1909-51. 
Manker, Ernst 1957: Den bottniska skidtypen i nya myrfynd. På skidm: 
Manker, Ernst 1971: Fennoskandias fornskidor. Fornviinnen 1971. 
Mørkved, Brynhild 1987: Granskogens historie i Nord-Norge. 1: Skogbruk i Nord-Norge. 

Mosjøen. 
Nansen, Fridtjof 1890: Skiløbningen, dens historie og udvikling. 1: Paa ski over Grønland. 

Kristiania. 
Naskali, Eero 1989: Suksi muinaislaytajen valossa. Hiihtomuseon ju!kaisuja 1. 
Ovsjannikov, Oleg 1989: Old Russian skis. Fennoscandia archaeologica VI. 
Ringstad, Bjørn 1988: En vevskei fra folkevandringstid med entrelacornamentikk. Viking LI. 
Schrader, Gustaf 1900: Om skidor och skid!opning for jaga re och turister. Stockholm. 
Sjøvold, Thorleif 1974: The fron age settlement of Arctic Norway. Oslo. 
Smith, Axel1784: Beskrivelse over Trysild Præstegjeld. Topografisk Journa/1784. Gjenopptr. 

Elverum 1964. 
Sørensen, Steinar 1982: Ski og skibruk i Østerdalen. Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets 

årbok. 
Tornæus, Johannes 1772: Beskrijning ofver Tornå och Kemi Lappmarker. Stockholm. 

110 



Valonen, Niilo 1976: Bandornamentik am Ski. Suomen kansankulttuurin kartasto. Helsinki. 
Valonen, Niilo 1980: Varhaisia lappalais-suomalaisia kosketuksia. Ethno!ogia fennica 10. 
Vilkuna, Janne 1984: Ancient skis of Central Finland. Fennoscandia archaeo!ogica l. 
Vilkuna, Janne 1990: Kinnulan pienareunainen muinaissuksi. Studia historica Jyvaskylaensia 

41. Jyvaskyla. 
Vilkuna, Janne 1993 (under trykning): Mantan karvanahalla pohjattu muinaissuksi. Masunni 

l. Tampere. 
Vorren, Ørnulv 1960: Ski og skiløpning hos samene. I: Norske skiløpere. Namdal og Nord

Norge. Oslo. 
Vorren, Ørnulv 1973: Lapp skis and skiing. Two ancient ski finds from Northern Norway. Fol-

ke!ivsstudier. 
Vorren, Ørnulv 1979: På ski i Nordkalottens fortid. Ottar 115. 
Vorren, Ørnulv 1980: Jordfunne ski i Fauske. Fauske 1905-80. 
Vuorela, Toivo u.å.: The Finno-Ugric peop!es. Indiana univ. publ., Uralic and Altaic series 39. 
Vaage, Jacob 1981: Våre eldste ski datert etter C 14-klokken. Snø og ski. 
Westerdahl, Christer 1987: «Ett satt som liknar them uti theras ofriga lefnadsart». Om aldre 

samiskt båtbygge och samisk båthantering. Umeå. 
Wicklund, K.B. 1926: Några tankar om snoskors och skidors upprinnelse. På skidor. 
Zettersten, Artur 1934: Svenska skidtyper. På skidor. 
Zettersten, Artur; Granlund, Erik & Lundquist, G. 1950: Description and determinations of the 

age of the various finds in Sweden. I: Finds of skis from prehistoric time im Swedish bogs 
and marshes. Stockholm. 

Åstrøm, Kenneth og Norberg, Ove 1984: Forhistoriska och mede/tida skid01: Vasterbotten. 





Petter B. Mo laug 

Middelalder-Oslo sett fra sjøen 

Innledning 

De fleste arkeologiske utgravningene i middelalderens Oslo fra 1864 og frem til i dag 
har funnet sted i områder som i middelalderen var tørt land. Vi begynner etter hvert 
å få en god oppfatning av byens topografi med de viktigste monumentalbyggene og 
gatenettet, samt hvordan den vanlige bebyggelsen var organisert i bygårder. Også 
urbaniseringsprosessen, økonomi og dagligliv vet vi en del om etterhvert, særlig ut fra 
utgravningene de siste 30 årene. Oslos havn i middelalderen vet vi langt mindre om. 
Av forskjellige grunner har det vært svært få undersøkelser i havneområdet. Dette 
står i sterk motsetning til Bergen hvor det nettopp er i havneområdet de største utgrav
ningene har funnet sted. Gerhard Fischer ledet utgravninger på Sørenga i 1925-26 og 
fant utfor Clemensallmenningen steinfylte laftekasser som han tolket som fundamen
ter for en utstikkerbrygge. På begge sider var det fundamenter som vel må være for 
sjøboder (Fischer 1950:142). Både syd og nord for dette fant han områder med byg
ningsrester som han tolket som de ytterste ned mot sjøen, dvs. at det ned mot stranden 
ifølge ham har vært områder uten bebyggelse (ibid). I 1971 ble det i forbindelse med 
Oslo Havnevesens arbeider på Sørenga funnet flere hjørner av laftekasser lengre ute 
i havnebassenget enn Fischer hadde gravet (Fett 1973) og også størsteparten av en båt 
fra senmiddelalderen. Denne ble gravd frem, dokumentert og de enkelte delene tatt 
opp og konservert (Christensen 1973). 

I 1992-93 ble det igjen gravet på Sørenga, denne gangen for Statens Vegvesen, Oslo 
i forbindelse med den nye traseen for E6 fra Ekebergtunnelen. Denne artikkelen gir 
en foreløpig tolkning av noen av de tildels oppsiktsvekkende funnene som ble gjort 
ved de seneste utgravningene. 

Flere forskere har vært opptatt av Oslos beliggenhet som knutepunkt mellom land
transport og sjøtransport. Oslo var et sentralt oppebørselsenter for landskyldvarer fra 
hele det nåværende Akershus fylke og det indre Østlandsområdet, spesielt Romerike 
og Hadeland, men også områder lengre borte. Landskyldvarer og handelsvarer fra 
disse områdene kunne best transporteres vinterstid med slede. Oslomarkedet var et 
vintermarked, tradisjonelt holdt i slutten av januar eller begynnelsen av februar (Ned
kvitne 1991:183,186-7, Koht 1918). På denne tiden var imidlertid indre Oslofjord van
ligvis tilfrosset, og det var umulig å videretransportere varer med båt. Vanligvis kom 
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de første båtene i april eller mai, og de siste forlot Oslo i oktober eller november. Oslos 
topografi og gatenett kan tas til inntekt for Oslos rolle som omlastingsplass for varer. 
(fig. l) (Eide 1975). 

Østre strete har vært oppfattet som knyttet sammen med hovedferdselsåren fra 
Groruddalen og Romerrike, Vestre strete tilsvarende med hovedferdselsåren fra vest, 
fra Aker gård, Bærum, Asker og fra Ringeriksbygdene. Begge endte i syd ved kongs
gården nede på Øren, odden mellom Bjørvika (gmlno.Bjorvika = Byvika) i vest og 
Alnaelven i syd og øst. Over Alnaelven gikk Geitabru som ledet ferdselen fra syd, fra 
Follobygdene, Ski og Ås. Men hvor var byens havn? 

Oslo havn og vannstanden i middelalderen 

Den eldste havnen vet vi lite om. I den nye Oslohistorien antydes det havn ut mot 
Bjørvika på midten av 1000-tallet (Nedkvitne & Norseng 1991:44-45). Erik Schia 
antar at den eldste havnen var i nederste del av Alnaelven, og at det i tillegg fra midten 
av 1000-tallet må ha blitt anlagt noen få utstikkerbrygger på Bjørvika-siden (Schia 
1991b:l41-45). Stranden ut mot Bjørvika har vært flat, og det har vært langgrunt. 
Sjøbunnen består av leire avsatt på sjøbunnen. Det er opptil 40 m ned til fast fjell. 
Nær stranden er det silt over leiren og i strandsonen sand. Strekningen fra Hovinbek
ken i nord til Alnaelven i syd er drøyt 700 m lang. Det er heller tvilsomt om det i høy
middelalderen var brygger på hele denne strekningen. Fra skriftlige kilder kjenner vi 
ved navn bare Nonneseter brygge (nord for Hovinbekken), Bispebryggen under nå
værende Bispegate og Kongsbryggen (Sverris saga kap.l35, Indrebø 1920:140, Hako
narsaga kap.50, Mundt 1977:32), men det nevnes flere brygger i sagaene (Hakonar
saga kap.47, Mundt 1977:31). Kongsbryggen har ligget der Vestre strete førte opp i 
byen, dvs. ved kongsgården. Arkeologisk er det også påvist brygger. Ut for Clemen
sallmenningen fant som nevnt Fischer konstruksjoner som må være fundament for 
en brygge. 

De som har omtalt høymiddelalderens brygger i Oslo i skrift og rekonstruksjon har 
tatt utgangspunkt i antagelsen om at det har vært utstikkerbrygger ut i Bjørvika, rett 
og slett pga. at det var så langgrunt (Fischer 1950, Fett 1973, Nedkvitne & Norseng 
1991:90). Av stor betydning for forståelsen av middelalderens havneområde er kunn
skap om datidens vannstandsnivå. Helt siden istidens slutt har landet steget, dvs. at 
strandlinjen stadig er blitt lavere. I vår tid er landhevningen i gjennomsnitt ca.4mm 
pr. år. Stigningstakten har variert, også fordi det generelle havnivået har fluktuert. 
Økningen i vannmengde og dermed havnivået kan overskride landhevningen, slik at 
vannstanden blir høyere, en transgresjon. Slike transgresjoner og også regresjoner er 
bl.a. påvist i Stockholm-Malaren- området (Åse 1984, Ambrosiani 1988:31). Erik 
Schia har trukket resultatene fra Stockholm inn i diskusjonen om vannstanden i Oslo 
(Schia 1991a:46ff.). Han kommer frem til et havnivå rundt år 1300 på ca. 2,50 m 
over dagens havnivå (egentlig 1950), omtrent det samme som Fischer har antatt 
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(8 fot = 2,60 m). Ut fra Stockholmskurven er det heller ikke umulig at havnivået var 
noe lavere. Ambrosiani antar at det fra ca. 1200 til slutten av 1300-tallet har vært en 
kraftig regresjon i Stockholmsområdet, slik at havnivået har sunket over 2m på denne 
tiden (op.cit.). Har det vært en lignende utvikling i Oslo, kan strandlinjen ved Bjør
vika bare på 100 år fra ca. 1200 ha blitt skjøvet over 30 m utover fordi det var så 
langgrunt. 

Utgravningene i 1992-93 har klart bekreftet at det var langgrunt. I utgravnings
feltet, som strakk seg mellom ca. 45 m og ca. 95 m vest for den antatte 2,5 m kurven, 
ble det funnet tykke bunnsedimenter som hadde en omtrentlig helling i forholdt til 
horisontalplanet på 4-5 o/o. Dette tilsvarer omtrent hellingen på naturbakken østover 
mot kongsgården (Schia 1991a:50). Fallet kunne observeres i 2-20 mm fine skikt med 
noe avvikende farve i den kompakte leiren. Farveforskjellene kommer av forskjeller 
i humusinnhold. Tilveksten av leire må særlig ha kommet av massetransport fra Alna
elven og Akerselven. Tilslamming har vært et sterkt problem for båttrafikken i nyere 
tid og også for havnemyndighetene i våre dager. I utgravningsfeltet ble det i øst gravet 
ned til ca. kote O, mens det i vest ble gravet helt ned til kote -2 m. På det meste ble 
det gravet gjennom 2m leire. I midtre og vestre deler av feltet ble det over leirskiktene 
funnet et skikt med silt (leiraktig fin sand) og derover humus med gjenstander fra tid
lig 1600-tall, byens siste tid, lengst i vest også yngre saker. Lengst i øst var det mange 
nedgravninger fra nyere og moderne tid, og planeringen av hele området med pukk 
har sannsynligvis ødelagt mange levninger her. Men stratigrafiske observasjoner kan 
også tyde på at sjøen på 1500-tallet har rukket opp hit, og at eldre lag kan være fjer
net. En transgresjon på denne tiden stemmer helt overens med observasjonene fra 
Stockholm/Malaren. Leiravsetningen i løpet av 12- og 1300-tallet kan ha vært opptil 
2,5 m. Sikrere dateringsdata vil komme etterhvert. 

Tømmerkassene 

Øst i utgravningsfeltet ble det funnet en laftekasse som er målt til ca.8m øst-vest. Det 
nordøstlige hjørnet ble funnet i 1971 (Fett 1973), det nordvestre i 1992. Hvor bred kas
sen har vært, er usikkert, siden de søndre hjørnene ikke er funnet, 7-8 m ville passe 
godt dersom en laftestokk ca. 4 m syd for og parallelt med nordveggen har ligget midt 
i kassen. Kassen består av rundstokker laftet sammen i hjørnene. Opptil 4 er bevart 
in situ i høyden. For å gjøre konstruksjonen stabil er det inntil nordvesthjørnet ram
met en spiss stolpe ned i bunnen, og hjørnet er bundet sammen med en tykk vidje (fig. 
2). Kassen må ha vært prefabrikert og dradd på plass i vannet eller på isen. Bunnen 
står på ca. kote O, dvs. ca. 2-2,5 m dyp rundt 1300. Kassen må imidlertid være eldre, 
fra ca. 1200 ut fra dendrokronologiske dateringer. Dybden i forkant av kassen kan da 
ha vært 2,5-3 m. Den er ikke fylt med stein. For at den skulle holde seg på plass, er 
det sannsynlig at den har hatt en betydelig vekt over vann. En naturlig tolkning ville 
være at det stod en bygning på den, en sjøbod. 
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Fig. 2. Detalj av den østligste tømmerkassen, troligjundamentjor en sjøbod. Stokkene er laftet 
og holdt på plass av en stolpe rammet ned i bunnen. Et vidjebånd har holdt stokkene ytterligere 
sammen. Stolpen og stokkene er saget over ved utgravningen. Foto Riksantikvaren. 

Nord for laftekassen ble det i 1971 funnet ytterligere hjørner av laftekasser, et nord
vesthjørne og et sydvesthjørne. Yttersiden av disse kassene ligger omtrent på linje med 
yttersiden av vår laftekasse, og avstanden mellom langsidene kan ha vært 5 - 6 m. Det 
er fristende å tolke disse kassene som fundamenter for sjøboder som har stått i strand
sonen. De kan være fra omtrent samme tid. Hvis hypotesen om regresjon på 12- og 
1300-tallet er riktig, vil det ha blitt svært langgrunt foran laftekassene relativt raskt. 

Mer overraskende var tømmerkassen som ble funnet lengre ute i sjøen (fig. 3). 
Innersiden av denne lå 18m lengre ute enn yttersiden av den første kassen. Riktignok 
ble en liten del av den, tolket som sydenden, funnet alt i 1971, men gravningen i 
1992-93 skulle vise at det her dreier seg om et anlegg av svært store dimensjoner. 
Bredden øst-vest er 11 m, dvs. at yttersiden ligger ca.80 m fra 2,5 m kurven i vårt 
utgravningsfelt. Lengden parallelt med land er minst 30m nord-syd. Noen nordende 
er foreløpig ikke påvist, så den kan ha vært enda lengre. Denne store konstruksjonen 
fortjener en nærmere beskrivelse. Kassen består av omtrent ubearbeidete furu- og 
granstokker. De skrå huggflatene fra fellingen av trærne er i behold i rotenden av stok
kene. I toppenden er det på flere et gjennomgående hull som kan tolkes som fløtnings
hull til å feste rep ved fløting av tømmeret i vann eller transport på sne. I Tønsberg 
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Fig. 3. Den vestligste, store tømmerkassen. Delene som ble utgravd i 1992-93. Yttersiden til 
venstre på tegningen. 

er det funnet en stokk med slikt hull og et bevart rep (Lindh 1992:53). Virket er stort, 
oftest opptil 40 cm i diameter i rotenden, 16-18 cm i toppenden og 10-12 m langt. 
Stokkene har vært kvistet, men ikke barket. På de flest stokkene som lå på plass er 
det funnet bark i underkant. Alle ytter- og tverrvegger består av liggende rundstokker. 
Ytterveggene er forbundet med tverrvegger sannsynligvis for hver 6 m, og i lengde
retningen er det en innervegg omtrent i midten. Disse veggene er bevart i ulik høyde, 
opptil 4 stokker over hverandre. Opprinnelig har det vært mange fler. Noen av dem 
er funnet ute av stilling nær kassen. Der hvor stokkene krysser hverandre er det vanlig
vis ikke noe laft, men stokkene hviler rett på hverandre. Denne konstruksjonsmåten 
er f.eks. vanlig på Bryggen i Bergen (Herteig 1990:43). Imidlertid er de fleste av stok
kene holdt på plass i sideretningen ved hjelp av kraftige trenagler. I lengderetningen 
er det overlapping mellom stokkene midt mellom sammenføyningspunktene. Her er 
det ikke noen sammenbinding mellom dem. Trolig har stabiliseringen ved hjelp av tre
naglene vært nok til å holde stokkene på plass. I tillegg har det i krysningspunktene 
både på utsiden og innsiden vært rammet ned en stolpe i bunnen. Den bevarte stolpen 
på innsiden har vært naglet til de underste vannrette stokkene, og forbindelsen også 
sikret ved utsparinger i de ovenforliggende vannrette stokkene. På utsiden av kon
struksjonen er det bare bevart utsparingene til den i de liggende stokkene. 

De underste stokkene i forkant av kassen ligger på kote ca.l,O m under normalvann
stand (1950), i bakkant på kote ca. -0,6 m, når man ser bort fra sammensynkningen 
av sjøbunnen. Dette tilsvarer 3-3,5 m vanndybde i forkant rundt år 1300. Pga. kon
struksjonsmåten er det åpent rom mellom stokkene, slik at vann kunne strømme gjen
nom konstruksjonen. De samme fine skiktene med forskjelligfarvet materiale som ble 
funnet utenfor kassen, fantes også igjen innenfor og i samme høyde. Kassen har ikke 
vært fylt med stein og klart heller ikke med noe annet materiale. At de underste stok-
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kene er naglet fast til den stående stolpen, viser at også denne kassen var tillaget og 
satt sammen på forhånd, iallfall de underste delene (hvis man ikke tenker seg at de 
har dykket ned på 3m dyp og festet trenaglene som holdt konstruksjonen sammen). 

Den ytterste, største kassen kan helst dateres til ca. 1300 ut fra keramikk og sko fun
net i bunnlagene. Langsiden av tømmerkassen ligger ikke helt parallelt med den 
antatte strandlinjen eller med Vestre strete. Orienteringen er imidlertid helt den 
samme som den østligste laftekassen og laftekassene nord for denne. Trolig har det 
vært en utfylling i den opprinnelige bukten, slik at strekningen er blitt rettere. Den 
store tømmer kassen må ha representert et større konstruktivt tiltak. Det kan være fri
stende å tolke den som en planlagt kaifront i forkant av de eldre sjøbodene. Hvis 
denne teorien er riktig, må det ha vært en forbindelse mellom kassen og land. Noen 
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Fig. 4. Terrengforholdene rundt kongsgården og Mariakirken ca.1300. Antatte høydekoterjor 
terrengoveJflate og sjøbunn. Kote O = middelvannstand 1950. Utgravningsfeltet med de 2 tøm
merkassene og de 4 båtene øverst til venstre. 
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slik er ikke funnet. Imidlertid kan forbindelsen ligge et sted som ikke er blitt berørt 
av utgravningene. En kunne tenke seg planer for gjenfylling av terrenget mellom kas
sen og land. Noen tegn på en slik utfylling er imidlertid ikke påvist. En annen mulig
het er at det dreier seg om en omlastnings- og fortøyningskiste, der større båter kunne 
legge til og last bli overført til mindre båter for så å bli transportert inn til land. Arne
Emil Christensen foreslo en slik tolkning ut fra funnene i 1971 (Christensen 1973). På 
Bryggen i Bergen er det plassert store kassekonstruksjoner i vannet som fundament 
for sjøboder. Noen meter foran disse står rekker av stolper. Disse er av Herteig tolket 
som bryggefronter (Herteig 1991:87 m.m.). Lignende er ikke påvist ved utgravningene 
på Sørenga. Både i Bergen og i Tønsberg (Lindh 1992) har det vært en ekspansjon ut 
i vannet. I Bergen har man fått større dyp foran bryggene (Herteig 1990:46). Med den 
flate stranden i Oslo må det tidlig ha vært behov for bryggeanlegg der større båter 
kunne flyte. Å bygge den store laftekassen må ha vært et stort prosjekt. Beliggenheten 
foran kongsgården gjør det sannsynlig at det er kongen selv som var byggherre, eller 
kanskje den konglige kapellgeistlighet ved Mariakirken. Hvor lenge den har vært i 
bruk er mere usikkert. Rundt midten av 1300-tallet må dypet pga. leirtilslemming og 
landstigning ha vært ca. 2,5-3 m, rundt 1400 ca. 2-2,5 m og rundt 1500 kanskje bare 
ca.l,0-1,5 m. 

Båtene 

Hvis vi tolker den store tømmerkassen som del av et bryggeanlegg, kunne man tenke 
seg at vi burde finne båter inntil den. Spørsmålet er om ikke sunkne båter inntil et 
bryggeanlegg ville være svært i veien for den øvrige båttrafikk. Når vi har funnet 
båter inntil eller like i nærheten av den store tømmerkassen, hele 4 forskjellige, kan 
dette kanskje tolkes som at anlegget var en brygge eller omlastingsplattform, men at 
den gikk ut av bruk. I 1971 ble en båt som har vært ca. 13m lang (Sørenga l) funnet 
på sydsiden av tømmer kassen. Den ble dokumentert og tatt opp i enkelte deler. Date
ringen er sent 1300- tall (Christensen 1973). I 1992 ble det funnet ytterliger 2 båter. En 
(Sørenga 2) lå på utsiden av laftekassen, men ikke med langsiden, men med stevnen 
vendt mot kassen, omtrent i fortsettelsen av Sørenga l. Sørenga 3 ble funnet på inn
siden av tømmerkassen og helt inntil denne. Sørenga 2 er fra sent 1300- eller tidlig 
1400-tall, mens Sørenga 3 er fra sent 1400- eller tidlig 1500-tall. En fjerde båt (Sørenga 
4) ble funnet i 1993. Den lå parallelt med og på innsiden av Sørenga 3. Den er fra 
samme tid som denne. Den er mindre enn de andre, opprinnelig ca.l0-11 m. 

Alle de 4 båtene er små klinkbygde handelsfartøyer med en mast. De er bygget av 
eik, Sørenga 2 helt av eik, de øvrige også med bordganger av gran eller furu. Disse 
kan være reparasjoner, men er sannsynligvis opprinnelige. Bordene er naglet i hver
andre med klinknagler av jern. På naglene er hodet rundt, klinkplaten firkantet. 
Spantene er festet til hudplankene med trenagler. De består av flere deler naglet sam
men med skrålasker. 
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Sørenga l har sannsynligvis opprinnelig vært 13-14 m lang. Bare vel 9m er utgravd. 
Det er funnet deler eller spor av 14 spant, 9 aktenom masten, 4 forenom. Stevndelen 
av båten er ikke utgravd og senere ødelagt. Opprinnelig må det har vært minst 17 
spant. Spantavstanden er ca. 63 cm (senteravstand). Spor av 2 spant tett ved hverandre 
på styrebord side akter ble av Arne Emil Christensen tolket som forsterkning og et 
indisium for at båten har hatt sideror (Christensen 1973:103). Kjølen er tatt bort alt 
i middelalderen. Det er bevart 8 bordganger på styrebord side, 7 på babord. De fleste 
delene av Sørenga l er tatt opp og er konservert. 

Sørenga 2 er funnet i nesten 13m lengde og må opprinnelig ha vært over 14m lang. 
Det er funnet spor og deler av 15 spant, 6 forenom og 8 aktenom mastespantet. Spant
avstanden er i snitt 58 cm og spantene er kraftige, vanligvis 15-16 cm brede. Båten har 
lagt seg over på siden, slik at det er bevart 12 bordganger av styrebord side, og bare 
5 av babord. Det har opprinnelig vært 13 bordganger. I siranden mellom bordgangene 
er det tetningsmateriale av dyrehår innsatt med tjære. Imidlertid er tetningsmaterialet 
mellom bordene i samme bordgang oftest mose. Det er 3 eller 5 bord i hver bord-

Fig. 5. Sørenga 2. Akterdelen med et 30m langt tau av lindebast. Foto j01f, 
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gang. Kjølen har T-formet tverrsnitt, i tradisjon fra vikingskipene. Akter danner en 
gren på kjølen underste del av akterstevnen. Andre deler av akterstevnen er funnet 
løse. Det er klare merker etter rorbeslag, og båten har hatt stevnror. Stevnror ble 
vanlig i Nord-Europa på 1200-tallet. Oppå spantene ligger kjølsvinet. Dessverre er 
dette og også en del av spantene og bordene ødelagt av en moderne rørgrøft. Båten 
har hatt garneringsbord for å beskytte hudbordene innvendig. På styrebord side er 
6 slike bevart. Andre interessante konstruksjonsdetaljer er hull i skipssiden for tverr
bjelker (beter). De er i borgang nr. 10 nedenfra i mastespantet, i spant nr. 6 akterover 
og kanskje i spant nr. 3 forut, regnet fra mastespantet. Som på koggene har hodene 
på tverrbjelkene stukket ut gjennom disse hullene i skipssiden. Et tilformet trestykke 
som ble funnet løst på utsiden av båten, kan ha vært festet utvendig på skroget inntil 
et slikt bjelkehode. Slike fungerte som avvisere ved å hindre støt mot bjelkehodene når 
båten lå ved kai. 

Det ble ikke funnet noen rester av last. Heller ikke ble det funnet noe ballast. Noen 
få trepinner og skodeler var det eneste som ble funnet i bunnen av båten. Derimot lå 
det en ca. 30m lang trosse i akterskipet (fig. 5). Den er ca. 5 cm tykk og laget av linde
bast. Den kan imidlertid ikke være en del av båtens utrustning, men heller kommet 
dit kort tid etterat båten sank. 

Det finnes flere skipsfunn som Sørenga 2 kan sammenlignes med. Av båtene i 
Kalmar havn, utgravd i 1933-34 ligner Kalmar I og spesielt Kalmar IV datert til sen
middelalderen (Åkerlund 1951 Pl. 13). Kjølen har den samme avslutningen akter, 
kjølsvinet ligner, og tverrbjelkene ender i hoder på utsiden av skipssiden. Også blant 
de 11 båtene funnet på Helgeandsholmen i Stockholm er det nære paralleller 
(Dahlback 1982, Varenius 1989). Båt Ill har omtrent den samme størrelsen. Båt X har 
den samme konstruksjonen med tverrbjelker gjennom skipssiden. Den blir datert til 
14- eller 1500-tallet. Den samme konstruksjonen er imidlertid også funnet på meget 
eldre klinkbygde båter, f.eks. Galtabackskipet og Falsterboskipet, begge fra 
1100-tallet (Dahlback 1982:173). Den nærmest parallellen er sannsynligvis båten fra 
Gedesby på Falster in Danmark (fig.7). Den er datert til sent 1200-tall (Bill1991, Bill 
pers.medd.). Denne båten er i skrogform beslektet med polske båter av typen Barkas 
som var i bruk i nyere tid i Østersjøen. 

Hele Sørenga 2 er tatt opp i enkelte deler og er under konservering med sikte på 
fremtidig rekonstruksjon. 

Sørenga 3 er funnet i en lengde av 13m og må opprinnelig ha vært 15-16 m lang. Dess
verre er midtpartiet av båten fjernet med gravemaskin i moderne tid, i forbindelse 
med nedlegging av dreneringsrør. Forut er bevart 7, akter bare 4 deler eller spor av 
spanter. Spantavstanden er ca. 63 cm, og spantene er bare 10-12 cm brede. Spant og 
enkelte av hudbordene har sagespor. På styrebord side er det bevart 9 bordganger, på 
babord side 14. Gjennomgående er bordgangene for og akter smalere og kortere enn 
dem på Sørenga 2. Dette er en vanlig utvikling i senmiddelalderens skipsbygnings-
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Fig. 6. Plantegning av ovenfra: SØ!·enga 2J 3 og 4. A11e båtene er tegnet med akterenden mot 
venstre. Målestokk = l m. 
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teknikk og settes i samband med mer rasjonelle byggemetoder, bl.a. bruk av sag, og 
med dårligere tilgang på stort trevirke (Crumlin-Pedersen 1991). Tetningsmaterialet er 
oftest dyrehår. Kjølen er i motsetning til på Sørenga 2 rektangulær i snitt, en såkalt 
spunningskjøl. Forut er det et mellomstykke, et lot, mot forstevnen. Dette stykket er 
av naturlig krummet tre, slik at stevnvinkelen blir bestemt. I underkant av denne er 
et hull der det kunne festes et tau, sannsynligvis for å trekke båten. Et slikt hull er også 
funnet i Gedesbybåten (Bill 1991). Akterstevnen er inntappet i kjølen. Spunnings
kjølen, de korte hudbordene og også den skarpe baugen ligner på skip VII fra Stock
holm. Dette er datert til 1500-tallet (Dahlback 1982, Varenius 1989). 

Også Sørenga 3 er tatt vare på i enkelte deler. Treverket er imidlertid dårligere bevart 
enn Sørenga l og 2, og større deler av båten mangler. 

Sørenga 4 er bare bevart i 7 m lengde, og de øvre delene er ødelagt. Det er 5 bord
ganger på babord side og bare 3 på styrebord. Kjølen har T-formet tverrsnitt. Det er 
bevart bare deler av 2 spant, men det er nagler til ytterligere 11. Senteravstanden mel
lom spantene er bare 49 cm i gjennomsnitt, men varierer meget. Opprinnelig har 
båten vært 10-11 m, dvs. noe mindre enn de øvrige. Den var så dårlig bevart at de fle
ste delene måtte kasseres etter en grundig dokumentasjon på stedet. 

Fig. 7. Gedesbybåten fra Falste1; datert til sent 1200-tall. Rekonstruksjonstegning. Etter Bill 
1991. Sørenga 2 kan ha lignet på denne. 
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Båtene~ bryggene og senmidde!alderens havneforhold 

De fire båtene er ikke sunket samtidig, og forholdet til den store tømmer kassen er for
skjellig. På innsiden av kassen og med babord side oppå den øverste stokken i kassen 
ligger Søren ga 3. Kassen kan ikke ha vært i bruk som brygge på dette tidspunktet. De 
underste delene av båten lå på mellom + 0,40 m og + O, 70 m, ca.l m over sjøbunnen 
på det tidspunktet da kassen ble anlagt her. Sørenga 4 ligger på omtrent samme dyp, 
men er muligens litt eldre enn Sørenga 3. Stevnen ligger i motsatt retning. Sørenga l 
er også klart yngre enn konstruksjonstidspunktet for kassen. En del hviler på en av 
stokkendene i en høyde av ca.+ 0,30 m.o.h. De underste bordene ligger på ca. - 0,10 
m.o.h., ca. 50-60 cm over sjøbunnen da kassen ble anlagt. Sørenga 2ligger ikke ved 
tømmerkassen, men ca. 6 m lengre ute i sjøen enn Sørenga l. Pga. den hellende sjø
bunnen er dybden også større, ca.-0,50 m.o.h. forut og -1,50 m.o.h. akterut. Strati
grafisk tilsvarer det omtrent et nivå på 0,80m over sjøbunnen på det tidspunktet som 
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Fig. 8. T!-eanker med stein
tyngde. G. 82787 fra Sørenga. 
Tegning C. Diaz. 
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kassen ble konstruert. Grundigere anlyse av de innsamlete data og analyse av innsam
lete prøver vil kunne gi mer nøyaktige verdier enn det har vært mulig her. 

Sannsynligvis er tømmerkisten gått ut av bruk som brygge eller omlastingsplatt
form allerede da den eldste båten, Sørenga l, sank. Når en båt synker ved en brygge, 
kan den ikke benyttes mere som brygge, iallfall ikke den delen der den sunkne båten 
ligger. Den vil være i veien for andre båter og representere en fare for disse. En mulig
het kunne være at båtene var senket med vilje for å utgjøre fundamentering for en 
utvidelse av tømmerkassen. Ingen funn kan imidlertid tolkes i denne retning. Det er 
ikke fylt opp med materiale i båtene. Over dem er det bare naturlig avsatte lag. Også 
de ulike dateringene på båtene taler imot dette. En annen, mer sannsynlig tolkning er 
at kassen eller rester av den har vært en mulighet for å fortøye båter i nødsfall eller 
i påvente av reparasjon. En tredje mulighet er at en ødelagt kasse kunne være en fare 
for skipsfarten og at båter kunne forlise her. Det er funnet flere ankere som er yngre 
enn Sørenga 2. Det er 2 treankere med steinvekt, av samme type som fra Kalmar, og 
2 jernankere som ankeret fra Oseberg eller Ladby (Ellmers 1972:132-133). Det at det 
ikke er funnet last i båtene og at det også mangler utrustning, tyder på at det har vært 
berget fra båtene det som var av verdi. Båtene i seg selv har vært gamle. I allfall er det 
funnet en del spor etter reparasjoner og utskiftninger. 

Det er fristende å se det ødelagte bryggeanlegget og de sunkne båtene i sammen
heng med den befolkningsmessige og økonomiske nedgangen i senmiddelalderen. I 
1508 klaget borgerne i Oslo sin nød til kongen og sa bl.a. at det ikke var mer enn 60 
arme menn der hvor det før hadde vært 5-600 rike menn (Nedkvitne 1991:374). Ifølge 
klagerne var det de tyske kjøpmennene som hadde skylden. I Oslo var det et sterkt 
innslag av hanseatiske kjøpmenn, særlig fra Rostock, men det ble aldri anlagt noe 
kontor i Oslo slik som i Bergen. Hvis vi ser på kongen og de kirklige institusjonene, 
er jordleieinntektene drastisk forminsket og dermed godsmengden som kom til byen. 
Behovet for brygger og kaianlegg må ha blitt mindre. Også de økonomiske og mennes
kelige ressursene som gjorde det mulig å bygge og vedlikeholde bryggene, må ha blitt 
drastisk redusert. Dertil kommer at kongen, som nå mest satt i Danmark, kanskje 
ikke hadde den største interessen av å vedlikeholde et bryggeanlegg i Oslo. 

Vi kjenner fortsatt for lite til Oslo havn i middelalderen. Bearbeidelsen av funnene 
fra utgravningene i 1992-93 sammenholdt med dem i 1971 vil gi muligheter for ny inn
sikt om dette temaet. Men allerede på det nåværende tidspunkt har det kommet 
mange spennende resultater. Laftekassene parallelt med strandlinjen kan ha utgjort 
en mer eller mindre sammenhengende rekke med sjøboder og brygger i høymiddel
alderen. Den store tømmerkassen kan være en storsatsing av kongen på et tidspunkt 
da det var blitt et problem med den langgrunne stranden og skipenes dyptgående. 
Hvis de båtene som er funnet er typiske for båter som seilte på Oslo i senmiddelalde
ren, betyr det at handelsfartøyer på 36-45 fot må ha vært vanlige. Hvor disse båtene 
er bygget, hva slags frakt de gikk i og hvem som eide dem, er spørsmål som videre 
forskning kanskje kan gi svar på. 
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Summary 

Medieval Oslo seen from the sea. 

The paper deals with excavations in the former harbour basin of Medieval Oslo. 
Around 1300 the mean water level was probably ca 2.5 m higher than today. The shal
low bay on the western side of the town must have been difficult to use as a harbour. 
One would therefore expect to find long projecting quays to accomodate the ships that 
should not be pulled ashore. But the excavations carried out in 1992 in an area 45-100 
m beyond the 1300 shoreline revealed, however, something quite different. In the 
eastern part of the site a box-like timber construction was found resting on a level 
which, in 1200, would have been some 2.5-3.0 m under water. This might have been 
the substructures of a shed or warehouse from c 1200 and one of several on the same 
line along the shore. 

18m further out a much larger similar construction was found. It stretched at least 
30m roughly parallel to the shoreline and was 11m wide. It was made of large roughly 
hewn spruce and pine timbers from which only the branches had been removed. The 
logs rested on one another without corner notches. This means that there was room 
between the logs for water to circulate. The logs were held in position by wooden pegs 
and by probably several vertical posts. The post which was found was nailed to the 
lowermost log. Since this log rested on the bottom at a depth of 2.5-3.0 mat the time 
of construction, the lower part of the box, at least, must have been made beforehand, 
and was probably transported on ice or floated befare being sunk into position. The 
construction is younger than the one nearer to the shore. The difference probably 
reflects the isostatic movement in the area causing a falling mean water level. The 
large one probably was built c 1300. It must be interpreted as a quay or a landing 
place. Since it lies near to the King's castle and the Royal chapel, St.Marys, the king 
or the king's clergy might have been the builder. 

Near to the large box were found the remnants of 4 wooden sailing ships, all small 
cargo vessels. The first ship, Sorenga l, was excavated in 1971, the others in 1992 and 
1993. They are clinker built, wholly or parti y made of oak. Sorenga 2, which was the 
best preserved, has been around 14 m long with one mast and rudder astern. It is 
wholly mad of oak. It probably sunk around 1400. Sorenga l may be slightly older. 
It was found beside the large wooden box quay which was probably already out of u se. 
Sorenga 3 is of an even later date, probably from around 1500 or the early 16th C. It 
is slightly langer than Sorenga 2, while Sorenga 4 which lay beside it, was the smallest 
of the ships. 

Close parallels can be found among the ships from Kalmar (Åkerlund 1951) from 
Stockholm (Varenius 1989) and a ship from southern Falster in Denmark (Bill1991). 
The fact that the ships and the quays were wrecked and abandoned is well in accor
dance with the economic depression in late medieval Oslo. 
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Marek E. Jasinski 

Maritimt kulturlandskap 
arkeologisk perspektiv 

Innledning 

Få begrep brukt i arkeologisk forskning har gjort en liknende «rakettkariære» som 
begrepet «kulturlandskap». Jeg tror at nærmeste analogi, når det gjelder spredning 
blant forskere, representeres av det for øvrig ganske nært relaterte «settlement pat
term>- «bosetningsmønster» -som siden 70-årene har preget en stor del av arkeolo
gisk forskning og fortsatt spiller en svært vesentlig kvantitativ rolle. Vi får håpe at 
også begrepet kulturlandskap kommer til å innta en fast plass i arkeologisk hverdag. 

Kulturlandskap som felt for humanistisk forskningsinnsats er en selvfølge. Jeg vil 
påstå at for kulturhistorie generelt, og i særlig grad for arkeologi, er dette begrepet 
organisk forbundet med fagets grunnleggende spørsmål. Et spor etter fortidens men
neske, etter hennes/hans opplevelser, tanker og handlinger står her i fokus. 

For å presisere artikkelens emne, vil jeg begynne med det som ofte kan by på proble
mer i humanistiske fag, definisjoner av begrep. Maritimt kulturlandskap, sett eller 
utforsket fra et arkeologisk perspektiv, oppfatter jeg først og fremst som et epistemo
logisk relatert kompleks. Jeg bruker subjektet «kompleks» på grunn av begrepets 
struktur, som er adskillig mer sammensatt enn den generelle oppfattelsen skulle tilsi. 
Adjektivet «epistemologislo> understreker min teoretiske betraktning av problema
tikken. 

En analyse av hvert av begrepets aspekter ville kreve adskillig mer plass enn jeg har 
til disposisjon her. Derfor pretenderer mitt innlegg på ingen måte å være fullstendig. 
Jeg vil diskutere kun få utvalgte elementer. 

Arkeologi og havet 

Jeg anser det som nødvendig å presisere begrepet maritimarkeologi først. Jeg vil litt 
senere forklare hvorfor jeg velger begrepet maritimarkeologi istedenfor det som tradi
sjonelt er brukt i Norge - marinarkeologi. De fleste teoretiske problemstillingene 
angående maritimarkeologi generelt tilsvarer problemstillinger på maritimt kultur
landskaps epistemologiske plan. Derfor kan flere av mine tanker i dette innlegget 
angående maritimarkeologien som fag relateres direkte til maritimt kulturlandskap 
som begrep. 
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Nautical 
archaeology 

Archaeology 
under water 

Area of concern of 
maritime archaeology 

Fig. l. Muckelroy's «Maritime archaeo
logy» og dens relasjon til nautisk arkeo
logi og undervannsarkeologi: 
A. Gravfunn B. Strandfunn C. Drenerte 
lokaliteterD. Undervannsfunn av flåter! 
båter E. Andre undervannsfunn F. Tid
ligere landlokaliteter som befinner seg 
under vann (Fra Muclælroy 1978). 

Havet er uten tvil et spesielt kasus når det gjelder bevaring av fysiske spor etter men
neskelig aktivitet. Utallige hendelser og gjerninger har funnet sted på havets overflate 
uten å etterlate noe spor. Når kjølvannet lukker seg igjen og ringene på vannet dør 
hen, forsvinner også spor etter skipstrafikken, til og med etter de største slag og kata
strofer. Begivenheter kan overleve kun gjennom vitners minne, eventuelle skriftlige 
kilder og gjenstander i sjøens bunnsedimenter. Men hva skjer hvis ingenting forstyrret 
toktets forløp, fartøyet nådde havn, lasten ble satt på land, og båten dro sin vei igjen? 
Det var Muckelroy (1978) som stilte dette spørsmålet, og han svarte selv at maritimar
keologi dessverre kun kan få data fra de uheldige fartøyene som av en eller annen 
grunn ikke klarte å gjennomføre oppgaven sin og ble til vrak. Dersom alt gikk 'bra, 
betyr det for arkeologer «the end of the story», fordi ingen materielle spor er blitt 
igjen i havet. Jeg er uenig med Muckelroy. Ganske ofte begynner «the story» der. Som 
arkeologer har vi fortsatt sjanser til å oppspore hendelser, men oppgaven er kompli
sert og krever en stor innsats. Sporet er blitt gjemt i arkeologiske kilder som ved første 
øyekast ikke synes å ha noen tilknytning til hendelsen. Hvor og hvordan skal vi lete 
etter disse sporene? 

Maritimarkeologien er relativt ung (mye yngre enn sin landbaserte storesøster), og 
virker kanskje litt fremmed med sin terminologi og metodikk. Den oppleves ofte som 
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fjern på grunn av hittil manglende kontakt med sin nærmeste slekt, og fordi den har 
gjort veldig få forsøk på å blande seg i slektningens saker, særlig i dens kildemateriale. 

I løpet av sin korte historie har maritimarkeologi fokusert på undersøkelser av 
skipsvrak i en slik grad at den nærmest er blitt synonym med vrak-arkeologi. Fokuse
ringen på det nautiske aspektet har bidratt til å skape et kunstig skille mellom 
maritimarkeologi og den tradisjonelle, landbaserte arkeologien. De maritime pro
blemstillingene er blitt lite relevante til den forskningsproblematikken som terrestrisk 
arkeologi er opptatt av, og omvendt (Jasinski & Jørgensen 1990:81). 

Denne situasjonen kan sannsynlig best forklares som et resultat av en strategi hvor 
man i fagets tidligste utviklingsfase først og fremst satset på å skaffe en størst mulig 
empirisk database. Satsing på data som på enkel måte kan klassifiseres og strukture
res i typologiske rammer, er heller ikke så fremmed for landarkeologi. Maritimarkeo
loger har satset på båt- og skipsrester, også fordi disse to funnkategorier kan tolkes 
på en relativt uproblematisk måte ut fra en funksjonalistisk synsvinkel. Jeg tror at 
båtelementer i maritimarkeologi spilte en liknende rolle som f.eks. keramikk, flint
økser eller fibulaer i tradisjonell arkeologi. 

Mens den empiriske databasen vokser i full fart, innser man med tiden at typologi 
gir en del viktige opplysninger om fortidens samfunn og kulturutvikling, men langt 
fra nok. Det blir mer og mer viktig å se de enkelte kulturelementene i sammenheng. 
Båter vokser ikke på trær, og havneanlegg oppstår ikke av seg selv. Det er mennesker 
som står bak dette. Men, for å se et menneske gjennom et materielt produkt, må vi 
ha et avansert teoretisk, filosofisk grunnlag som kan bryte innsynbarrieren. 

Maritimarkeologi er, slik jeg ser det, en del av faget. Jeg er overbevist om at kun 
som fullverdig medlem av familien har denne lillesøster overlevings- og utviklings
muligheter. Den kan også med tiden gi sitt bidrag til familiens forskningskreativitet. 
Et positivt signal som vi registrerer, er at maritimarkeologi i de senere år har tatt det 
første skrittet mot å få anerkjennelse der hvor den hører hjemme, dvs i arkeologiens 
forskningsmiljø og forskningsspektrum. Det første skrittet ble tatt gjennom å vise 
interesse for sin egen definisjon og metodologiske teori. Dette kommer til å fortsette 
selv om det fortsatt er meget tvil rundt maritimarkeologiens herkomst, og flere ville 
gjerne plassere babyen i et barnehjem for humanistiske kvasifag. 

Diskusjon omkring maritimarkeologiens mål, avgrensning og metodologisk
teoretiske basis, har pågått i de senere år i et intimt miljø skapt av få interesserte. 
Debatten har dessverre hatt mer oral enn skriftlig form, og derfor foreligger det til nå, 
etter det jeg kjenner til, bare to publikasjoner som prøver å penetrere problematikken 
helt til bunns. Begge to er mislykkede forsøk. Den første på grunn av manglende 
humanistisk perspektiv, den andre på grunn av at forfatteren midt i artikkelen plutse
lig virker skremt av det omfanget maritimarkeologien kunne ha fått hvis han skulle 
la tanken gå videre. Jeg snakker her om Muckelroys bok «Maritime archaeology» 
(1978), og MacGrails artikkel «Maritime Archaeology- Present and Future» (1984). 
En del interessante tanker er formulert i andre skriftlige arbeid og på forskjellige kon-
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feranser og seminarer (se f eks Gould (ed) 1983; Westerdahl1989; «Waterfront» publi
kasjoner, og Crumlin-Pedersen (ed) 1991), men de har aldri resultert i utforming av 
et alternativ til de ovennevnte to definisjoner. La oss se nærmere på dem: 

Muckelroy (1978:4) definerer emnet som: 

«the scientific study of the material remains of man and his activity on the sea». 

Han hevder at disiplinen skal dekke alle kulturelle aspekter som: teknologi, økonomi, 
sosiale strukturer og religion. Raskt understreker han likevel at han må ekskludere 
relaterte spor som er blitt deponert på land, av prinsipielle grunner (fig.l). Prinsippet 
er enkelt: undervannskontekst, dvs at, med veldig få unntak, kun de kildene som er 
blitt deponert under vann, er av interesse for maritimarkeologi: 

« .. .it is only at sea that seafaring dis asters can occur, so that it is under the sur face 
of the sea that the bulk of evidence must Iie.» (Muckelroy 1978:9) 

Han ekskluderer: 
« ... boat and ship finds which are in totally non-maritime context, notably grave 
finds ... and submerged ancient land surfaces.» 

Det er nettopp det jeg kaller manglende humanistisk perspektiv. Å avgrense et kilde
spektrum for kulturhistorisk forskning ut fra deponeringsmiljø er uforståelig og 
uakseptabelt. Forutsetningen at menneskelig aktivitet knyttet til havet kan oppspores 
kun under havets overflate, er like ulogisk som å påstå at kun båter som (i sin visdom) 
klarte å synke, utgjør en verdifull kilde for nautisk arkeologi. 

MacGrail understreker at Muckelroys problemstilling er umulig å akseptere og 
kommer med sin egen definisjon som ifølge ham: 

.. .is linked to Man's use of all types of waterways (lakes, ri vers, seas) with its focus 
on the vehicles of that use, the rafts, boats and ships: how they were built, from the 
selection of the raw material to launching; and how they were used» (MacGrail 
1984:12) 

Han skriver videre: 
«The evidence for these topics may come from any site, underwater, inter-tidal or 
on land, and is supplemented by relevant documentary and iconographic evidence. 
Ethnography, Naval Architecture, Botanical sciences and experimental Archaeo
logy may throw further light on some of the questions raised by the excavated mate
rial» (MacGrail 1984:12-13). 
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Fig. 2. McGrail's «Maritime archaeo!ogy». 

McGrail utvider på denne måten det maritimarkeologiske virkefelt i to retninger i for
hold til Muckelroys definisjon. Han inkluderer på den ene siden andre vannveier som 
elver, innsjøer o.l. i tillegg til havet, og samtidig påpeker han at kildene kan befinne 
seg i andre miljøer enn under vann. Hans pragmatiske tanker stopper likevel der, og 
selve forskningsinnsatsen vil han fokusere på det nautiske aspektet, dvs på fartøyet. 
I sitt grafiske diagram (fig.2) reserverer han et felt til det han kaller «maritime structu
res», og disse omfatter ifølge forklaringen: 

«building sites, landing places and harbours, boat sheds, slipways, causeways, fish 
weirs, etc.» (MacGrail 1984:37) 

Hans valg med hensyn til «maritime structures» tyder på at disse interesserer ham i 
den grad de er i stand til å belyse noe innenfor den nautiske arkeologien og andre 
aspekter forbundet direkte med sjøfart. 

Personlig er jeg helt enig med McGrail når det gjelder «kildenes kilder», dvs hvor 
en arkeolog skallete etter de maritime kulturelementene. Ofte finner vi dem relativt 
dypt i innlandet som f. eks. båtdragsystemer, men jeg må protestere mot en ensidig 
fokusering på fartøyet og sjøfart slik som hans definisjon krever. 

Marin eller maritim? 

En del anglosaksiske- og majoriteten av norske arkeologer kaller dette forsknings
feltet for marinarkeo!ogi. Hvilken betegnelse som brukes, er kanskje ikke så viktig, 
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Fig. 3. Undervannsregistrering - en feltmetode. Kartlegging av mulige steinaldertujter på 
Slettnes, Finnmark. Foto Pål Aage Nymoen. 

kunne noen si, men jeg anser dette som et problem. Jeg vil litt senere vise at det også 
har betydning for vår oppfatning av det maritime kulturlandskapet. 

Begrepet marin er ofte brukt synonymt med maritim, selv om det finnes en vesent
lig nyanse mellom de to. Ifølge «Bokmålsordboka» betyr marin «som tilhører havet». 
Maritim betyr derimot «som er knyttet til hav, strand, eller sjøfart». Forskjellen mel
lom å tilhøre, og å være knyttet til blir et nøkkelproblem her. 

Jeg vil ikke diskutere det semantiske innholdet av de to adjektiver her og nå, men 
etter å ha tenkt nøye gjennom det, tør jeg si følgende: det finns minst to mulige tolk
ninger av begrepet marinarkeologi. Den ~ne er at marinarkeologi rett og slett betyr 
«arkeologi i havet», dvs. undervannsarkeologi. Jeg tror at de fleste arkeologer vil 
være enig med meg når jeg sier at undervannsarkeologi ikke kan anerkjennes som 
subdisiplin. Begrepet tilhører metodikkens felt, dvs. undervannsarkeologi er en av de 
arkeologiske utgravnningsmetoder (fig.3). Den andre av mulige tolkninger, mer 
utspekulert, men semantisk akseptabel, betegner marinarkeologi som forskningsfelt 
om menneskelig utnyttelse av havet, med de kulturelle elemententer som, av en eller 
annen grunn, er blitt deponert i havets bunnsedimenter som kilder. Begge tolkninger 
passer godt til Muckelroys definisjon. Selv om han bruker begrepet «maritime archae
ology» driver han egentlig med «underwater, -» og «marin archaeology». 
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Fig. 4. Middelalderhavn på Agdenes. Foto Terje Wenaas. 

Maritimarkeologi får derimot, i mine øyne, et betydelig større forskningsfelt, og vil 
omfatte menneskelig tilknytning til havet. En tilknytning forårsaker ofte en påvirk
ning. Det er høyst naturlig at menneskelig tilknytning har resultert i at kulturelle ele
menter er blitt tilført havet (fig. 4). Men i tillegg eksisterer det utallige kulturelle ele
menter som klart viser tilknytning til havet, men er plassert utenfor havets naturlige 
grenser (fig. 5,6). Her gjenkjenner vi McGrails definisjon, men vi ser at fokuseringen 
på det nautiske aspektet begrenser hans oppfatning på en avgjørende måte. 

Når vi snakker om menneskelig tilknyttning til havet, må vi alltid huske at det dreier 
seg om mye mer enn utnyttelse. Som jeg vil forklare i neste avsnitt, er tilknyttning en 
dyptgående prosess som blant annet resulterer i at et menneske får et kognitivt for
hold til havet og til andre aspekter relatert til havet (se også Westerdahl 1989:313). 
Arkeologi som forskningsfelt er forpliktet til å anerkjenne denne situasjonen, og ta 
konsekvenser av dette. Vi kan oppsummere det slik: 

Maritimarkeologi som arkeologisk subdisiplin omfatter hele det marinarkeologiske 
forskningsfelt, andre sfærer av fortidens materielle kultur relatert til havet og, i til
legg, de kognitive aspekter av menneskelig tilknyttning til havet. 
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Det er derfor jeg velger maritimarkeologi som betegnelse på det jeg driver med i mitt 
forskningsarbeid på kveldstid. Forvaltningsoppgavene, dvs. arbeid på dagtid, slik som 
kulturminnevern er organisert i dag, begrenses foreløpig til marinarkeologi. 

Jeg mener ikke at det er noe galt med marinarkeologi som sådan. Tvert imot, særlig 
når det gjelder kulturminnevern har den en viktig oppgave å fylle. Også kunnskaper 
som vi får gjennom marinarkeologisk forskning er av stor verdi. Det er likevel viktig 
at vi ser dens begrensninger og forstår at marinarkeologisk kulturminnevernsystem 
ikke omfatter hele den maritime kulturarven. 

Et spor 

Et menneske kan påvirke havet kun fysisk, gjennom antropogenetiske, dvs. kulturelle 
strukturer av materiell karakter. Gjennom å sette et fysisk spor i havmiljøet (båtvrak, 
havneanlegg etc.), forandrer vi til en viss grad havets elementære struktur. Men hvor
dan påvirker havet oss? 

Menneskelig atferd i forhold til et landskap er i store grad relatert til våre mentale 
opplevelser. Med få unntak kommer de foran handlingene. Gjennom slike opplevelser 
skaper vi et forhold til landskapet, og samtidig transformerer vi opplevelsesobjektet 
til en ny kategori. En opplevelse av landskapet forårsaker en slags mental befrukt
ningsprosess. Det er den menneskelige psyke som er blitt befruktet i første omgang. 
Hver befruktning har sjanser til å resultere i en fødsel. I tilfelle av diskutert interak
sjon, menneske -landskap, kan landskapet få en kvalitativt ny plass i vedkommendes 
ontologiske rom, dvs. hans/hennes filosofiske oppfattelse av livet og verden. Det jeg 
prøver å si her er at: gjennom opplevelsen tilføyer vi våre naturomgivelser en mennes
kelig dimensjon. En gang inkludert i menneskelig liv begynner et landskap å fungere 
som et kulturlandskap, med alle implikasjoner som knytter seg til dette. 

En av implikasjonene blir at kulturen til en viss grad blir relatert til landskapet, både 
funksjonelt og symbolsk. En fødsel har skjedd. Jeg er helt klar over at jeg her snakker 
om determinisme, men jeg påstår likevel at det er slik det fungerer. Jeg har ingen tro 
lenger på at kultur er et middel til å beherske naturen. Ikke en gang på at det finnes et 
klart og definerbart skille mellom natur og kultur. Jeg begynner heller å tro på at: 

kultur i utgangspunktet er en gjenklang, skapt gjennom mental opplevelse av natu
ren, og profilert videre etter naturens premisse1: 

Gjenklangen inngår med tiden i naturens struktur, slik at kommende generasjoner 
opplever eksisterende omgivelser på en måte som de naturlige, og som disse genera
sjoner sannsynligvis vil gi sitt bidrag til. Neste generasjon skal igjen gjennom opp
levelse bidra med sitt, etc. Jeg snakker ikke her om natur i betydningen av villmark, 
tatt ut fra en av Naturvernforbundets propagandabrosjyrer, men om natur forstått 
som en genesis - det vi alle stammer fra, eller som mennesker er født av. 
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Fig. 5. Lokaliteter på land er viktige elementer i et maritimt kulturlandskapJ og en like viktig 
kilde for maritim arkeologi. Arkeologiske lokaliteter fra Hornsund, Svalbard: A. Spekkovner 
B. Hvalfangerhytter C Utsiktpunkter D. Hvaljangergraver E. Hytter til russiske valrossfangere 
F. Russiske graver G. Russiske monumentale kors H. Landingsplasser for båter I. Båtvrak J. 
Båtjragmenter K. En revefelle(?) L. Hva/bein på strandterasser (Fra Jasinski 1988). 
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Samfunnet, eller en gruppe som betrakter et konkret landskap som sitt, vil med 
tiden sette spor i dette landskapet. Det samme vil andre grupper etterlate etter midler
tidige opphold. Handlinger, sosiale begivenheter og hendelser kan resultere i fysiske 
spor satt i omgivelsene. Men de kan også resultere i ikke-materielle spor. Begge disse 
kategorier er av kulturell karakter, men har forskjellig betydning både på ontologisk 
og epistemologisk nivå. 

Et antropogenisk spor forutsetter en handling. Kulturelle handlinger vil jeg foreslå å 
dele i to hovedgrupper. Den første gruppen omfatter handlinger som har rent praktiske 
mål, og der meningen blir fullført når selve handlingen er fullført, uavhengig av andre 
vilkår. Et typisk eksempel er å slå en spiker i en planke. Den andre gruppen omfatter 
handlinger der meningen forutsetter at handlingen blir merket av andre samfunns
medlemmer, og i tillegg riktig interpretert. For eksempel det å hilse på noen. Når jeg 
gjør det, forutsetter jeg at denne personen hører meg og at hun/han forstår mitt språk. 

De to handlingstypene tilhører to forskjellige kultursfærer. Den første hører til den 
som jeg ville kalle den tekno-praktiske sfæren, den andre til den symbolske sfæren. 
De kan for øvrig deles videre i undergrupper og blandningsgrupper, siden en handling 
kan ha symbolsk karakter, men resultatet kan være av både praktisk og/eller sym
bolsk betydning. 

Delvis uavhengig av handlingens karakter vil også landskapet preges av to hoved
typer av kulturelle spor: de materielle og de ikke-materielle. De to hovedgruppene vil 
videre kunne deles i to undergrupper hver slik at vi får fire undergrupper: a) materielle 
av tekno-praktisk betydning, b) materielle av symbolsk betydning, c) ikke-materielle 
av tekno-praktisk betydning, d) ikke-materielle av symbolsk betydning. 

Som typisk arkeolog har jeg nå foreslått en liten klassifikasjon. Nå gjenstår det 
bare å sortere kulturelle spor fra et maritimt kulturlandskap. Oppgaven viser seg like
vel å være ganske komplisert. Listen over slike spor kan bli like lang som den norske 
kyst, og krever en stor intellektuell anstrengelse og en betydelig arbeidsinnsats. Som 
utgangspunkt for en diskusjon vil jeg komme med noen eksempler fra hver gruppe: 

a) materielle spor av tekno-praktisk karakter: f.eks. tufter på den ytre- og delvis på 
den indre kysten, havneanlegg, handels-og distribusjonsveier med infrastruktur som 
markedsplasser e.l., produksjonsanlegg, militære anlegg, sperringssystemer, båter, 
båtbyggerier, varder, navigasjonsmerker, fyranlegg, til og med arkiver etc. 
b) materielle spor av symbolsk karakter: f.eks. offerplasser, kirker, ting-plasser, kunst 
(?), etc. 
c) ikke-materielle spor av tekno-praktisk karakter: f. eks. praktiske kunnskaper, 
teknologi, etc. som oftest kan oppspores kun gjennom studier av gruppe a). 
d) ikke-materielle spor av symbolsk karakter, f. eks. mytologi, legender, tradisjoner, 
fortellinger, eventyr, etc. 

I tillegg finnes det igjen blandningsundergrupper der jeg ikke har beregnet antallet. 
Mest typiske eksempler er: språk, stedsnavn, objekter som båtgraver, eller russiske, 
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Fig. 6. Rester av en fangsthytte på Worcesterpynten, Svalbard. Hytten ble bygd av et båtvrak. 
Foto Marek E. Jasinski. 

monumentale ortodokse kors plassert langs den arktiske kysten. Disse hadde både reli
giøs betydning og ren praktisk betydning som navigasjonsmerker (Jasinski 1991). Videre 
kan nevnes brukskunst, mest sannsynlig en del helleristninger og inskripsjoner(?). 

Maritimt kulturlandskap - konklusjon 

Gjennomført spor klassifikasjon betyr at vi er et stykke på vei mot kulturlandskapet, 
men kun et stykke. En gjenstandssamling plassert i et område utgjør ikke automatisk 
et kulturlandskap. Det gjenstår fortsatt det mest vanskelige, å komme over fra et spor
nivå til et kulturlandskapsnivå, dvs. fra gjenstandsnivå til opplevelse- og det ontolo
giske romnivå. Da må vi også forandre nøkkelspørsmålet. Vi skal ikke lenger spørre 
om hvordan, men om hvorfor. Oppgaven er enda mer komplisert her, fordi vi i arkeo
logisk praksis oftest står overfor kilder som gjennom deponerings- og nedbrytings
prosessen er blitt redusert til sporets spor. 

Så lenge analyseobjektene er kulturelementer med tekno-praktisk betydning, har vi, 
med den forutsetning at våre funksjonalistiske tolkninger er riktige, en sjanse til å lykkes 
til viss grad. Verre er det med redskapet når det gjelder informasjonsoppmåling av den 
åndelige, symbolske delen av fortidens kultur - mye verre. Tolkning av disse elementer 
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krever at vi forstår symbolets språk. Og det gjør vi ikke. Det å lese fortidens materielle 
kultur som en tekst, slik den post-prosessuelle arkeologi foreslår, virker kanskje fris
tende, men vi leser en tekst skrevet i et språk som vi ikke en gang vet om vi forstår riktig. 
Vi vil kanskje klare å plukke opp en del universelle ord, men rekonstruksjon av tekstens 
innhold blir alltid kun en form av vår egen forståelse av fortidens menneske. 

Gjennom forskning og paradigmeskifter skal vi akkumulere og utvide vår forståelse 
av fortiden og nærme oss målet skritt for skritt. Humanvitenskapens mål er ikke, slik 
jeg ser det, å oppdage den objektive sannheten, men å skape forståelse og kunnskaper 
som vi ellers aldri ville ha fått. 

Summary 

Maritime Cultural Landscape - an archaeological perspective 

Maritime archaeology is coming of age. This still relatively young sub-discipline has in 
recent years begun to question its own identity and area of research. The concept of 
maritime culturallandscape is one of the most fundamental in maritime studies and 
one which has already been studied for some years. A purely functionalistic approach 
to man's relationship with the sea, however, often leads to disregarding or misunder
standing of the role the sea plays in cultural development. In this paper interest is 
focused upon the theoretical foundation of maritime archaeology, and the ontological 
and epistemological aspects of studying the maritime culturallandscape. 
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l. Denne striden om navnet minner meg veldig om et liknende problem fra et annet fag, fortalt meg av prof. 
Ernst Håkon Jahr fra Instituttet for Språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Det gjelder to begreper, sosio
lingvistikk og språksosiologi. Begge ble adoptert av norsk språk fra engelsk. I anglosaksisk miljø angår de 
to forskjellige subdisipliner fra to forskjellige fag, samfunnsvitenskap og språkvitenskap, mens de i Norge 
brukes synonymt. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1/11 1991-31/10 1992 
og regnskap pr. 31/10 1992 

Generalforsamlingen ble holdt 27. november 1991 i «Godthåp», Strandveien 5, Lys
aker. Tilstede var ca. 80 medlemmer. 

Preses Lise Tschudi ønsket velkommen. 
Det var ingen bemerkninger til innkallelsen. 
Til å underskrive protokollen ble Bjørn Ringstrøm og Gerd Kunst valgt. 
Charlotte Blindheim holdt en minnetale over selskapets æresmedlem Richard Fug-

lesang, som var gått bort. Talen fulgtes av ett minutts stillhet. 
Årsberetningen var sendt medlemmene sammen med innkallelsen. Det var ingen 

kommentarer til denne, og den ble godkjent av generalforsamlingen. 
Regnskapet pr. 31.10.1991 var også sendt medlemmene sammen med innkallelsen. 

Sekrektæren leste revisors beretning. Det var ingen kommentarer til regnskapet og det 
ble godkjent. 

Preses opplyste om at vi nå har en ajourført medlemsliste tilgjengelig for med
lemmene. Den kan fåes ved henvendelse til sekretariatet. 

Valg 

For Tank-Nielsen redegjorde for valgkomiteens arbeid. Dens forslag var gjenvalg av 
nåværende styre, og at det fra neste år blir utskifting. 
Styrets sammensetning for 1992 ble: 

Preses: 
Styremedlemmer: 

Honorært styremedlem: 
Varamedlemmer: 

Generalsekretær: 

Lise Tschudi 
Jens W. Berg 
Einar Løchen 
J ackie Horn er 
Anne-Sophie Thommessen 
Erling Johansen 
Henry Tschudi 
Sverre Bruland 
Tom Bloch-Nakkerud 
Olav Kortner 
Egil Mikkelsen 

141 



Styrets forslag til valgkomite for 1992 var Arne Bakken, Tor Tank-Nielsen og Harald 
Meltzer. Disse var villige til å påta seg vervet. 

Statutter for ARKEOLOGISK FORSKNINGSFOND var sendt medlemmene sam
men med innkallelsen. Det var ingen bemerkninger til statuttene, og de ble vedtatt. 

Det var 6 søkere til Reisestipend for 1991: Torunn Meyer,Anne Traaholt, Mona 
Mortensen, Idunn Kvalø, Randi Barndon og Sjur Harby. En søknad ble innvilget: 
Torunn Meyer som får kr 3000,-. 

Preses og generalsekretæren fortalte om årets tur til Jylland. 
Preses hevet deretter selve generalforsamlingen. 

Egil Mikkelsen presenterte kveldens foredragsholder, Helge Irgens Høeg. Han for
talte om «Pollen i myrer og tjern- Naturens historiebok» ledsaget av lysbilder. Etter 
foredraget besvarte han spørsmål fra medlemmene. Han ble takket av Egil Mikkelsen 
og overrakt en gave fra selskapet. 

Aftenen ble avsluttet med selskapelig samvær. 

26.-31. mai 1992 arrangerte Selskapet en ekskursjon til Jylland med 78 deltakere. 
12. september 1992 ble det arrangert en dagstur til Hamar og omegn, her med 113 

deltakere. 
Viking 1992 er trykket i Tangen-Trykk AS i Drammen, og ble ferdig i november. 

Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF) har bevilget kr 40.000,- til 
Viking 1993. 

Meldingsbladet er sendt ut 2 ganger i beretningsperioden. 
Det er kommet en søknad til Reisestipend for 1992. 
Til «Arkeologisk Fond» kom det 5 søknader. Styret besluttet å dele ut kr 10.000,

dette året. Brit Solli, Oslo fikk kr 3.000,-, Wenche Hellilksen, Oslo, kr 3.000,- og 
Tønsberg Bibliotek (Klosterseminar) kr 4.000,-. 

Det har vært holdt 3 styremøter. 

I løpet av beretningsåret har selskapet fått 39 nye enkeltmedlemmer, 24 familiemed
lemskap og 29 studenter, samt l livsvarig medlemskap. Utmeldt i løpet av året: 36. 

TUr til Jylland, Danmark 26. mai-l. juni 1992 

Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Jylland startet med Colorlines båt «Jupiter» fra 
Oslo tirsdag 26. mai, med ankomst Hirtshals morgenen etter. Faglige reiseledere var 
Ingrid Falktoft Andersen, Århus og Egil Mikkelsen. 

Første reisemål onsdag 27. mai var Sebbersund, en nyoppdaget handelsplass med 
verksteder, hus, en tidlig kristen gravplass og kirke på sørsiden av Limfjorden. Peter 
Birkedahl, Ålborg, viste om på feltet, som var under utgravning. Etter lunsj i Mølle
gården, var det omvisning på ringborgen fra vikingtiden på Fyrkat. Det ble også 
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anledning til å besøke «Fyrkat Vikingehus», et sted i nærheten hvor en holder på å 
bygge opp en rekonstruert vikingtidgård. Ved Mariager var det besøk på Hohøj, en 
av Danmarks største gravhauger, som ennå skjuler sine hemmeligheter. En praktfull 
utsikt over Jylland var det fra toppen av haugen. En liten stopp i Mariagers 1400-talls 
klosterkirke ble det også tid til før tur gikk videre til Århus og Hotel Marselis, som 
var vårt utgangspunkt for resten av turen, vakkert beliggende helt ned til Århus
bukten. 

Torsdag 28. mai ble vi mødt på Moesgård av preses i Jydsk Arkæologisk Selskab, 
arkeologen Hans Jørgen Madsen, som ønsket velkommen til ett av Danmarks fineste 
arkeologiske museer. Så var det gruppeomvisninger i utstillingene og deretter besøk 
i den rekonstruerte jernalder landsbyen og Hedebyhuset i parken på Moesgård. Lunsj 
på Thors Mølle. Djursland sto på programmet etter lunsj: Knebel runddysse og 
bronsealdergravhaugene Tre Høje, de siste beliggende i Mols Bjerge, med en praktfull 
utsikt derfra. Dagen ble avslutten med en spasertur i gamle Æbeltoft. 

Fredag 29. mai hadde første stopp Mårslet kirke, en romansk kirke med rester av 
kalkmalerier fra 1175. Deretter besøkte vi ruinene av Øm kloster, et Cistercienser
kloster, bygget i 12. århundre. Her var også et lite museum. Lunsjen denne dagen ble 
inntatt på to båter som gikk på «søene» ut fra Silkeborg. Deretter besøkte selskapet 
Silkeborg Museum, med nybygg og helt nye og moderne arkeologiske utstillinger; 
bl.a. med det berømte moseliket «Tollundmannen». Vi besøkte denne dagen også en 
samling gravhauger tilhørende enkeltgravskultuen fra yngre steinalder ved Bruuns
håb. På det store fortidsminnefeltet Hvolris var Marianne Bro-Jørgensen og Hans 
Langballe fra Viborg guider. 

Lørdag 30. mai begynte med besøk i Århus Domkirke, en av Danmarks største 
middelalderkirker. Deretter gikk turen igjen til Djursland. Her besøkte vi først 
Tustrup-anlegget: en samling megalittgraver og et dødehus fra yngre steinalder. 
Lunsjen denne dagen ble inntatt på Mejlgård Slotskro. Deretter var det besøk på den 
klassiske Ertebølleboplassen Mejlgård, en riktig «kjøkkenmødding». Fra bussene så 
vi ellers hvor rikt område Djursland er når det gjelder fortidsminner: dysser, jætte
stuer og bronsealdergravhauger finnes over alt. Siste stopp denne dagen var et besøk 
på Rosenholm Slot, fra siste halvdel av 1500-tallet. 

Søndag 31. mai tok vi farvel med Århus og reiste nordover igjen. Ved jernalder
landsbyen Borremose ble vi møtt av arkeologen Jens Martens, som viste omkring. 
Deretter gikk turen til Lindholm Høje ved Ålborg, hvor vi, etter lunsj på den nye og 
moderne museumskafeen, fikk en omvisning av arkeologen Jan Koch i det (da) ennå 
ikke helt ferdige museet. Deretter ble gravfeltet utenfor med sine mange steinsetninger 
besøkt. På den siste etappen til Hirtshals var det stopp ved de forhistoriske åkersyste
mene på Tolstrup Hede ved Uggeby og romertidsgraver ved Hjørring kirke. Om kvel
den var det avreise med båt fra Hirtshals, med ankomst neste morgen, mandag l. juni 
i Oslo. 
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Norsk Arkeologisk Selskap - Regnskap 

Resultatkonto pr. 31/10-1992 

Utgifter Inntekter 
Lønningskonto Kontingent 
(inkl. redaksjon Salg av VIKING 
av VIKING) kr. 78 887,50 Renteinntekter 
Arbeidsgiveravgift » 12 787,00 Norges allmennviten-
Diverse utgifter » 7 098,94 skapelige forskningsråd 
Kontorrekvisita, porto,tlf. » 18 442,41 Tur til Jylland 
Mel dings bladet » 3 418,00 Tur til Hamar 
Årsmøtet 1991 » 4 642,60 VIKING 1991 
VIKING 1992 (beregnet) » 84 000,00 (tilgodehav.) 
Kjøp av kopieringsmaskin » 7 248,00 VIKING 1991 annonser 
Overført til 
ARKEOLOGISK 
FORSKNINGSFOND » 20 000,00 
Overskudd » 9 378,92 

kr. 245 903,37 

Balansekonto pr. l l 11-1992 

Aktiva Passiva 

kr. 115 515,00 
» 21 100,00 
» 27 381,96 

» 40 000,00 
» 25 303,41 
» l 740,00 

» 8 363,00 
» 6 500,00 

kr. 245 903,37 

Postgirokonto kr 9 135,57 I. & R. Fuglesangs Reisestipend 

D.n.B. 7001 06 00365 
D.n.B. 7056 63 37663 

D.n.B. 7056 66 15191 
Gjeldsbrev 

Regnskapet revidert 
og beretning avgitt. 

» 30 263,44 
» 17 126,99 

» 450 114,70 
» 75 000,00 

kr 5 81 640,7 O 

1111-91 kr 36 492,53 
utbetalt » 3 000,00 

kr 33 492,53 
+renter » 2 763,09 kr 36 255,62 

Arkeologisk Forskningsfond: 

1111-91 kr 85 000,00 
utbetalt » 10 000,00 

kr 75 000,00 
+renter » 7 237,50 
Overført » 20 000,00 » 102 237,50 

Skattetrekk » 9 120,00 
Kreditorer » 84 000,00 
Kapitalkonto: 

1111-91 kr 340 648,66 
+ årets 
overskudd » 9 378,92 » 350 027,58 

kr 581 640,70 




