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Joel Boaz 

<<Skarvstensvaller» på Østlandet? 

Den arkeologiske forståelsen av hvordan skogsområdene i det indre Østlandsområdet ble 
utnyttet i steinalderen, har endret seg vesentlig i løpet av de siste 50 årene. Utifra utbre
delsen av løsfunn mente Anders Hagen at disse områdene var lite benyttet i eldre steinal
der (Hagen 1946). Resultater fra senere registreringer langs innsjøer og elver har doku
mentert tilstedeværelse av bosetninger fra eldre og yngre steinalder (Bolstad 1980; 
Mikkelsen og Nybruget 1975; Nybruget 1980). Disse lokalitetene har likhetstrekk med de 
som er kjent fra høyfjellet; mindre plasser på strategiske steder ved innsjøer, ofte med in
dikasjoner på flere bosettingsfaser (Indrelid 1973, 1994). I de fleste tilfellene ble disse lo
kalitetene tolket som oppholdssteder av kortere varighet skapt av små grupper jeger-sam
lere. Boplassene inngikk i årssyklusenes forflyttinger mellom kyst og innland. 

Det var derfor oppsiktsvekkende da Mikkelsen (1989) foreslo at lokalitetene på 

Figur l. Lokaliseringen av Rødsmoen og 
Svevollen 

Svevollen i Hedmark (fig. l) kunne tolkes 
som vinterboliger. Mikkelsen beskrev 
strukturene som groptufter eller såkalte 
«skarvstensvaller», som lenge hadde vært 
kjent fra Nord-Sverige (Lundberg 1985a, 
1985b, 1986; Lothman 1986). Det har sene
re blitt stilt spørsmålstegn ved Mikkelsens 
tolkning av dette materialet (Fuglestvedt 
1992, 1995). 

Denne artikkelen tar opp diskusjonen 
omkring tolkningen av disse fornminnene 
som tufter, det vil si rester etter boligkon
struksjoner fra steinalderen. Utgangspunk
tet for dette er de preliminære resultatene 
fra de pågående undersøkelsene ved Pers
myra på Rødsmoen, Åmot k., Hedmark (fig. 
1). Sommeren 1995 ble fem slike strukturer 
undersøkt ved Persmyra. Disse utgravinge
ne har frambrakt den største beinsamlingen 
som noen gang er hentet fra steinalderkon
tekst på Østlandet. Gjenstandsmaterialet er 
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tilsvarende rikt og variert. Dette datamaterialet vil kunne danne utgangspunkt for disku
sjoner omkring mange problemstillinger tilknyttet steinalderen i det indre østlandsområ
det. Denne artikkelen vil kun ta opp ett av disse temaene til behandling. Et utvalg av de 
nevnte strukturene fra Persmyra vil her bli presentert, og det vil videre bli drøftet hvordan 
de kan videreføre diskusjonen omkring tolkningen av disse strukturene som tufter. 

Tufter eller opprydning på Svevollen 

Svevollen I 

En meget uvanlig steinalderlokalitet på Svevollen syd for Elverum, ble utgravd av Egil 
Mikkelsen mellom 1984 og 1987 (Mikkelsen 1989). Det som var mest oppsiktsvekkende 
ved denne lokaliteten (Svevollen I) var tilstedeværelsen av strukturer som Mikkelsen tol
ket som rester etter en nedgravd hytte fra eldre steinalder. 

Disse strukturene besto av to elementer, en avfallsdynge (mødding) og en forsenkning 
i tenenget. Møddingen besto av " ... en voll av sand, blandet med mye flint, brente dyre
bein, trekull og skjørbrente steiner. Vollen var omkring 50 cm tykk (Mikkelsen 1989:39). 

Mikkelsen tolket forsenkningen som en rest etter en form for boligkonstruksjon. Den 
hadde en uregelmessig oval form med følgende mål; ca. 4,5 - 5 m NØ-SV og ca. 3 m NV 
-sø (fig. 2). 

T•gntorklaring; 
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Figur 2. Plantegning av Svevollen I (etter Mikkelsen 1989: figur 4 ). 
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Figur 3. Profiltegninger gjennom møddingen og tufta på Svevollen I (etter Mikke/sen 1989:figur 5). 

Selve nedsenkningen var synlig i profilen (fig. 3). Den avtegnet seg som et grått sand
lag som « .. skilte seg klart ut fra de skrå kantene og vollene omkring, som bestod av brun 
sand» (Mikkelsen 1989:39). 

I tillegg til et rikt og variert beinmateriale, ble det funnet mikroflekker og en 
Nøstvetøks. Det var også noen yngre elementer tilstede i form av tverrpiler. To C 14-date
ringer plasserte bosetningen i tidsrommet 5500- 5300 B.P. (Mikkelsen 1989:44). 
Mikkelsen påpekte at det var likhetstrekk mellom denne tufta og de nord-svenske «skiirv-

~Opprlnellgutvasklngslag 

Figur 4. Tolkning av utviklingssekvensen på Svevollen Il 
(etter Fuglestvedt 1995) 

stensvallene» (Mikkelsen 1989:53). 
Dette gjaldt blant annet gropas stør
relse og dybde, samt tilstedeværel
sen av en mødding som inneholdt 
store mengder skjørbrent stein og 
brente bein (hovedsakelig fra elg og 
bever). 

Svevollen Il 

Ingrid Fuglestvedt begynte i 1989 un
dersøkelser av Svevollen Il, ca. 50 m 
øst for Svevollen I. Utgravningene på 
Svevollen Il var mindre omfattende 
enn dem på Svevollen I, og besto ho
vedsakelig av en sjakt gravd gjennom 
tufta og møddingen. Funnrnaterialet, 
både bein og stein, såvel som date
lingene var i stor grad i overensstem
melse med dem fra Svevollen I. 
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Det er likevel en markert forskjell på hvordan Fuglestvedt og Mikkelsen tolket disse 
stmkturene. Fuglestvedt ( 1992:72-7 5; 1995: l 00) forklarte både Svevollen I og Il som re
sultat av bosetning i naturlige forsenkninger i terrenget, det vil si at gropene på Svevollen 
I og Il var naturlige nedsenkninger som hadde blitt tatt i bmk til boplassaktiviteter. 
Nedsenkningene var deretter blitt utvidet ved gjentatte utrenskninger av avfall, bein og 
skjørbrent stein (fig. 4). Møddingene var således blitt formet som resultat av opprensk
ning i bunnen av nedsenkningene og utkasting av materiale fra gropene. 

Fuglestvedts (1992:71-77) tolkning av Svevollen I og Il som bosetning i naturlige gro
per, er basert på tilstedeværelsen og formen på et begravd utvaskingslag (fig. 4). Det be
gravde utvaskingslaget skråner på begge lokalitetene nedover mot sentmm av gropene. 
Denne tolkningen hviler på den fomtsetningen at utvaskingslaget gjenspeiler den opprin
nelige overflaten, og at et slikt utvaskningslag bare kan dannes under torvlaget. Et skrå
nende utvaskningslag vil da bety at den opprinnelige nedsenkningen er skapt naturlig. 

Et utvaskningslag med en slik fmm kan imidlertid dannes på andre måter, og det har da 
den følge at nedsenkningen ikke nødvendigvis er dannet ved naturlige prosesser. Det er 
ikke uvanlig å finne slike skrånende utvaskingslag i andre groper som utvilsomt er skapt 
av mennesker. Et slikt skrånende utvaskningslag er for eksemple synlig i profilen fra en 
fangstgrop på Gmndset (fig. 5). Slike lag finnes også i profilene fra et stort antall kullgro
per og fangstgroper, og forekommer også i tufter og tjæremiler (Bloch-Nakkemd 1987: 
fig.4-3; Larsen 1991: fig.120, 122, 125, 137; Gustafson 1988: fig.4, 6). Et slikt skrånende 
utvaskingslag er imidlertid ikke tilstedet i alle slike groper (Bloch-Nakkemd 1987: fig.4-
2,4-4; Larsen 1991: fig.95, 128, 130, 131, 133; Gustafsson 1988: fig.8). 

liiiiiJ NOM, lav, IYilrt humu& 

O Grl s.and,hvit ''It- vtv.tliln•ng!IAg 

~ Brun !And~ UUellingsl•g 

~ GrLbrun a.ana, omro"•'. 

~ Tt•~ullag 

~ tr•'"'"' 
(]]] Grl brun s.and- undergrunn 

GRUNOSE.T 50NORE'., G.NR.II.,BNR2.16, 
ELVERUM k, HEDMARK 
GROP 60-FANGSTGROP,- PROFILTEGNJNG 
Egol M•H•Ison 26-6-198~ 

1m 

Figur 5. Profil gjennom fangstgrop (grop 60) på Grundset (etter Mikke/sen 1986: figur 4 ). 
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Det er lite sannsynlig at alle de gropene det er referert til, er anlagt i naturlige forsenk
ninger. Tilstedeværelsen av et skrånende utvaskingslag er dermed ikke er et entydig bevis 
på at en grop er anlagt i en naturlig nedsenkning i terrenget. Et slikt lag dannes sannsyn
ligvis ved at løsmasser raser inn etter at gropa er utgravd. Variasjoner i tilstedeværelsen av 
slike lag er avhengig av faktorer som jordsmonntype (sand- versus morenejord), antall 
bruksfaser, senere nedgravninger osv. 

Det er tidligere nevnt at Fuglestvedt har foreslått en utviklingssekvens på Svevollen-lo
kalitetene bestående av først en bosetning i en naturlig grop og deretter en utrenskning av 
gropa. «Dette innebærer at sandjord som inneholdt artefakter, måltidsrester, skjørbrente 
steiner og sotet jord har blitt fjernet fra aktivitetsflaten og deponert utenfor forsenkning
en, oppå den naturlige jordvollen» (Fuglestvedt 1995: 100). 

Opprensking av boflaten er en vanlig aktivitet blant jeger-samlere og en aktivitet som 
har vært gjenstand for studier av etnoarkeologer (Binford 1978, 1983a; O'Connell 1987; 
Schiffer 1983, 1987; Simms 1988). De minste stykkene blir vanligvis tråkket ned i jorda, 
mens større stykker fjernes intensjonelt eller tilfeldig. Det finnes ingen etnoarkeologiske 

Rena 

beskrivelser av at boplassen ryddes ved å grave 
vekk jordmasser, slik som Fuglestvedt har fore
slått (1995: 100). Hvis en slik form for opprensk
ning hadde vært vanlig, skulle man ha forventet å 
finne flere eksempler på nedsenkninger med mate
riale omdeponert i møddinger utenfor i andre deler 
av Østlandet, eller i resten av verden. Dette er ikke 
tilfelle. Slike nedgravninger med møddinger er 
bare kjent som levninger etter groptufter, hvor 

Rena opprydning har foregått som en del av en gjenopp
by ggingsprosess. 

Rødsmoprosjektet: Groptufter ved Persmyra 

Undersøkelsene på Rødsmoen er det første større 
arkeologiske prosjektet i Østerdalen. Det er også 
det første prosjektet i Sør-Norges innland som 
ikke er begrenset til å omfatte et vassdrag eller en 
innsjø. Over l 00 steinalderlokaliteter er registrert 
innenfor prosjektområdet. Hovedtyngden av disse 
er åpne lokaliteter, beliggende langs elva Rena el
ler ved kanten av mindre innsjøer og tjern. 

Figur 6. Prosjektområdet på Rødsmo 

Registreringene på Rødsmoen begynte i 1993 
(Oldsaksamlingen 1994). Et av de meste interes
sante resultatene fra disse registreringene var fun-
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® Åpen lokalllel 

... Groptuft 

nene av flere groptufter 
som i utgangspunktet lik
net de som var kjent fra 
Svevollen. Disse forn
minnene omfattet groper 
på 5-9 m i diameter, og 
mellom 0,4 og 0,7 m 
dype. Disse var delvis el
ler fullstendig omgitt av 
møddinger bestående av 
skjørbrent stein, brente 
bein og flintavfall. 
Tuftene var lokalisert til 
to ulike deler av prosjekt
området, ved Kildesaga 
og ved Persmyra, begge 
med tilknytning til bek
ken Y gla (fig. 6). 

Videre registreringer 
av området ved Persmyra 
i 1994 og 1995 har påvist 
5 groptufter og 7 åpne lo
kaliteter fra steinalderen 
(fig. 7). Alle groptuftene 
ved Persmyra ble under
søkt i 1995. To av disse 
ble totalgravd, R37 og 
R39. Rl12 som besto av 

Figur 7. Groptufter og åpne lokaliteter ved Persmyra to groper med en felles 
mødding, ble også valgt 

ut for videre undersøkelser. De to øvrige groptuftene ble bare gjenstand for begrensede 
undersøkelser, enten fordi det var lite beinmateriale bevart (R23), eller fordi en nyere bruk 
som fangstgrop hadde forstyrret lokaliteten (R38a). Begge disse lokalitetene ble imidler
tid maskinsjaktet etter prøveutgravning. 

Jordsmonnet i Persmyrområdet består av sand fra Rødsmoavsetningene som er «en ens
gradert, flatliggende kvartssand uten markerte strukturer. Sanden, som er homogen over sto
re områder, stammer fra en sen fase av istiden da Rena elv og Glomma drenerte gjennom 
Julusdalen til Kynna. Med unntak av enkelte fossile flyvesand-dyner er overflaten på denne 
del av Rødsmoavsetningene svært jevn, uten dødisgroper, eskere e.l.» (GEOfuturum 1995:8). 

Bearbeiding av datamaterialet fra undersøkelsene ved Persmyra er påbegynt og vil 
fortsette i de kommende årene. De resultatene som her blir diskutert er derfor å betrakte 
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RØDSMOPROSJEKTET 

Åmot k., Hedmark 

R39 Plantegning 

Brun 
~ Mødding 

Figur 8. Plantegning av R39 

R39 

=-
4m 

som foreløpige. I det følgende 
vil det bli gitt en presentasjon 
av deler av utgravningsresul
tatene, men dette omfatter kun 
data som er relevante for dis
kusjonen omkring groptufte
ne. Undersøkelsene har også 
gitt et rikt og variert redskaps
og beinmateriale. En fullsten
dig analyse av dette materialet 
ventes å være ferdig i løpet av 
de nærmeste årene. 

I det følgende vil noen av 
resultatene fra tre av tuftene bli 
presentert, R39, Rll2, og R23. 

R39 er den best bevarte og klarest markerte av alle tuftene innenfor prosjektområdet. Før 
utgravningene startet viste møddingen seg som en klar og tydelig forhøyning ca. 0,75 m 
over terrengnivå, og den dekket et området på ca. 50 kvadratmeter (fig. 8). Møddingen lå 
rett nord for en klart avgrenset og regelmessig grop på ca. 8 meter i diameter. 

Over 150 kvadratmeter ble utgravd på R39, og det ble funnet mer enn 10.000 artefak
ter, 25 kilo brent bein og ca. 15 tonn skjørbrent stein. Tre hovedstrukturer ble undersøkt 
på R39, nordmøddingen, tufta og sørmøddingen. Nordmøddingen hadde en maksimal ut
strekning på 85 kvadratmeter. Møddingen var litt over l m tykk på midten, mens den var 
betydelig tynnere mot kantene. Den besto av en blanding av sand, skjørbrent stein, brente 
bein og flintavfall. De fleste funnene på R39 kom fra denne møddingen. 

På sørsiden av tufta var det en mindre mødding, ca. 5 x 3 meter i utstrekning. Denne 
møddingen ble først synlig etter avtorving, og var bare l 0-15 cm tykk. 

Selve forsenkningen var synlig før utgravningen startet, men de øverste lagene viste 
bare en naturlig podsolprofil. «Veggene», tuftas sidekanter, ble først synlige ca. 40 cm un
der overflaten (fig. 9). Disse veggene avgrenset et ovalt område med et areal på 7,5 x 5,5 
m. Tuftas «gulv» ble første påtruffet i lag 16, det vil si 90 cm under overflaten. Det besto 
av et svart kulturlag av varierende tykkelse, men som i sentrum fortsatte ned til ca. 2 m 
under opprinnelig overflate. 

Profilen gjennom tufta på R39 (fig. lO) viser forholdet mellom «veggene» og «gulvet». 
På nordsiden av tufta viste «veggene» seg å være innrast materiale fra nordmøddingen. På 
sydsiden var «veggen» et mer organisk rikt kulturlag. Det samme var også tilfellet for 
«gulvet» som besto av et mørkt kulturlag. Jordsmonnet midt i gropa besto hovedsakelig 
av en masse av løs, funnfattig sand, som inneholdt noen linser av innrast materiale. Midt i 
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Figur 9. R39 under utgravning. «Veggen» er synlig som et ovalt formet /)~Il skifte midt i bildet. 
Foto: David Simpson 

forsenkningen var det en forstyrrelse i form av en mindre grop gravd ned i tufta. 
Dateringen av denne forstyrrelsen er ikke kjent. 

Overgangen mellom de naturlige Rødsmoavsetningene og kulturlagene var knivskarp, 
noe som var tilfellet på alle utgravningene ved Persmyra. Denne overgangen var nesten 
vertikal på den nordlige siden av tufta; vist i fig.lO. Dette klargjør flere viktige sider ved 
opprinnelse og konstruksjon av groptufta R39. En slik vertikal stratigrafi kan umulig opp
stå naturlig, og dette stadfester dermed at dette er en grop som er laget av mennesker. I 
denne sammenhengen er det viktige å påpeke at sanden i Rødsmoavsetningene er løs og 
ukonsolidert og i stor grad kan sammenliknes med strandsand. Under utgravningen var 
ras i denne sanden et daglig problem og sanden raste ut når utgravningskantene oversteg 
dybder på ca. l O cm. 

Tilstedeværelsen av en vertikal avgrensning under slike forhold gjør det naturlig å hev
de at det har vært en form for konstruksjon, antakeligvis av tømmer, som har holdt disse 
massene på plass i tuftas nordre ende. Dette, kombinert med tuftas dybde på ca. 2 m , gjør 
det lite sannsynlig at gropa kun er et resultat av opprydning etter boplassaktiviteter. 

Resultatene av C 14-dateringer fra R39 har så langt indikert at den første bruksfasen 
begynte ca. 7000 B.P. Dateringen av trekull fra ildstedet på bunnen av tufta setter den sis
te bruksfasen til ca. 4500 B.P. 
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Enrikningslag Gulv - Kuhurlag 

o 1m 
[J Rodsrroavsetninger ~ Skjorbrent stein 

Figur 10. Profiltegningen gjonnom tufta på R39 (49,5x/118,5-112,5y) 

Rll2 

R112 skiller seg klart ut fra de andre tuftene ved Persmyra. Den består av to atskilte gro
per med en felles mødding mellom (fig. 11). Disse to gropene var svært forskjellige. Den 

RØDSMOPROSJKETET 

Åmot k., Hedmark 

R112 PLANTEGNING 

Figur 11. Plantegning av R112 

4m 

B Tuft 

~ Modding 

liliJ Ildsted 

nordlige gropa var ca. 3,5 
x 5,5 m stor, ca. 40 cm 
dyp og hadde en tilnær
met oval form. Den var 
omkranset av en markert 
avfallsvoll bestående av 
store mengder skjørbrent 
stein. Den sørlige gropa 
hadde i motsetning til den 
nordre, i tillegg en lav 
mødding mot sørvest. 
Den sørlige var større enn 
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den nordlige gropa; ca. 8 x 7,5 m og ca. 70 cm. dyp. Forsenkningen hadde en tilnærmet 
rundform. 

Til tross for tilstedeværelsen av store mengder bein og et rikt og variert funnmateriale, 
ble det ikke valgt å totalutgrave R112. R112 var den største av groptuftene innenfor pro
sjektområdet. Totalutgraving av denne ville ha krevd all arbeidskraft som var tilgjengelig 
for steinalderdelen av prosjektet. Undersøkelsene hittil har vært begrenset til en nord-sør 
gående sjakt og to tverrsjakter. Disse undersøkelsene har klarlagt en del av brukshistorien 
på R112, men hittil har de ikke gitt en fullstendig oversikt over bosetningssekvensene på 
denne lokaliteten. 

Den sørligste gropa har vært berørt av høy grunnvannstand, men inneholdt likevel en 
kokegrop som ga en datering til ca. 4400 B.P. I denne tufta ble det også funnet en god del 
neolittiske elementer, innbefattet et stort fragment av en tynnakket bergartsøks. 

Profilen gjennom den nordlige gropa viste en klar grense mellom de underliggende, 
sterile Rødsmoavsetningene og kulturlagene. De øverste lagene i profilen har vært påvir
ket av podsolisering, mens de lavere lagene i bunnen av gropa var entydige kulturlag. 

Formen på den nordlige gropa på R112, skiller seg ut fra de øvrige groptuftene på 
Persmyra og Svevollen. Gropas ovale form er ikke bare et resultat av innrast materiale, 
noe selve formen på forsenkningen i profilen viser. I denne typen sandjord krever en slik 
tilnærmet vertikal avgrensning en form for støttekonstruksjon, noe som også var tilfellet 
påR39. 

115 116 117 118 119 120 

----~----------~--------~----------J_--------~-----~ 

R112 PROFILTEGNING 1111 Torv Pålytt masse 

D Utvaskingslag lnnrast materiale 

N Enrikningslag m Grå sand med trekull 

o 1m ø Rodsrroovsetninger ~ Skjorbrent stein 

Figur 12. Profiltegningenfra den nordre tuft på R112 
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R112 er det mest komplekse fornminnet som hittil er undersøkt innenfor prosjektområ
det på Rødsmoen, og det er også det som spenner over det lengste tidsrommet når det 
gjelder bruk. I motsetning til ved de andre groptuftene, ble det funnet elementer som ild
steder, kokegroper og knakkeplasser utenfor tuftene på R112. Et ildsted sør for tuftene har 
gitt en C 14-datering til eldre steinalder, og her ble det også funnet mikroflekker. I andre 
områder ved tuftene ble det gjort funn av overflateretusjerte pilespisser, noe som indike
rer en bosetning i sen-neolittikum/bronsealder. 

R23 

R23 ligger ved den sørligste delen av elgtrekket gjennom området, mens de andre fire 
groptuftene ligger i nærheten av Persmyra (fig. 7). I motsetning til de tuftene som er be
skrevet ovenfor, er bosetningen på R23 av en langt mer begrenset karakter. 

Under prøveutgravningen av R23 ble det gjort svært få funn, både med hensyn til stein
gjenstander og brente bein. Det ble derfor valgt å ikke totalgrave boplassen. Lokaliteten 
ble maskins jaktet og profilen er vist i fig.13. Denne profilen, i større grad enn de øvrige 
fra Persmyra, har klare likhetstrekk med profilene fra Svevollen. Det er et markert brudd 
i den naturlige podsolprofilen, noe som er tydeligst i profilens søndre del. At dette brud
det er skapt av mennesker, kommer også fram ved at det skjærer gjennom anrikningslaget 
ned i den sterile undergrunnen. Det samme bruddet er også tilstede i profilens nordre 
ende, men skråner her svakt oppover mot møddingsmaterialet videre mot nord. 

ISO 192 191 196 198 

R23 PROFIL TEGNING Ill Torv 

N D Utvaskingslag Mødding . 

~ Enrikningslag [2] Rødsmoavsetninger 

o 1m 

Figur 13. Profiltegningenfra R23 
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Tufter eller ikke tufter 

Da Rødsmoprosjektet begynte sine undersøkelser ved Persmyra, var det vanskelig å av
gjøre hvilke prosesser som hadde skapt disse forsenkningene i terrenget. Mikkelsens tolk
ning av Svevollen I var interessant, men vanskelig å gi sin tilslutning til utifra de begren
sede data som var blitt publisert (Mikkelsen 1989). Fuglestvedts beskrivelse av Svevollen 
Il var mer fullstendig, men forklaringen var lite tilfredsstillende (Fuglestvedt 1992, 1995). 
Det falt vanskelig å godta at mennesker bosatte seg i groper i terrenget og at opprydning 
resulterte i dannelsen av møddinger. 

De foreløpige resultatene fra Rødsmoprosjektets undersøkelser ved Persmyra har av
dekket tilstedeværelsen av en rekke strukturer som utvilsomt er skapt av mennesker. I 
noen tilfeller er det klart at forsenkningene må ha hatt innvendige konstruksjoner for å 
støtte opp veggene. Det er også innvendige strukturer (for eksempel ildsteder og kokegro
per) i tuftene ved Persmyra. Tilstedeværelsen av møddinger ved disse tuftene viser gjen
tatte deponeringer av avfall. Alle disse faktorene sett under ett gjør det klart at disse struk
turene er rester etter nedgravde boliger fra steinalderen. 

I det følgende vil to viktige problemstillinger knyttet til tuftene bli drøftet; variasjonen 
som er tilstede mellom de ulike tuftene som hittil er undersøkt, samt de innvendige kon
struksjonenes form og type. 

Variasjon og gjenbruk 

Når arkeologer tar opp en ny problemstilling til behandling, er gjerne et av de første 
skrittene å etablere en typologi. Ulikheten i størrelsen på tuftene som har vært under
søkt på Svevollen og ved Persmyra, kan lett føre til den konklusjonen at det finnes to ty
per av tufter. Grunne tufter med gulvet ca. 0,50 m under overflaten (Svevollen l, og 
R23) og dypere tufter som R39 og Svevollen Il, hvor gulvet ligger mer enn l m under 
overflaten. 

Under utgravningene ved Persmyra i 1995, var arbeidshypotesen at de grunne tuftene 
var fra eldre steinalder, mens de dypere tuftene kunne plasseres i yngre steinalder. Denne 
hypotesen måtte forkastes i løpet av utgravningen, da det ble klart at de dype tuftene som 
R112 og R39, også inneholdt en god del elementer fra eldre steinalder. De C 14-datering
ene som hittil er utført, viser at forskjellene i dybden på tufta ikke har noen betydning for 
dens kronologiske plassering. 

Dette betyr likevel ikke at tuftenes form og konstruksjon har vært stabil gjennom 2000 
år. I steden for å forsøke å plassere disse tuftene innenfor et bestemt, typologisk ramme
verk, er det et mer fruktbart utgangspunkt å forsøke å forstå nedgravningene og mødding
ene som et resultat av naturlige og kulturelle prosesser som har pågått over et langt tids
rom. En av de mest grunnleggende føringene bak prosessene i nedgravde tufter er at opp
rydninger og gjenoppbygginger i løpet av bosetningsperiodene medfører at det bare er 
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Første bruksfase 
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11 Kulturlag 
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lnnrast Mødding 

Figur 14. Modell for gjenbruk og gjenfylling i groptufter 
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den aller siste bruksfasen som blir bevart inne i selve tufta. Kulturlagene fra de tidligere 
bosetningsfasene er fjernet og gjenfinnes som en del av møddingen. 

Fig.14 viser en modell av hvordan en slik gjenbrukssekvens kan ha foregått. I den før
ste fasen blir det laget en relativt grunn forsenkning, og en mødding og et kulturlag blir 
dannet i løpet av bosetningen. Etter at tufta er forlatt, raser materiale fra møddingen og fra 
kantene ned i forsenkningen. Når den neste bruksfasen begynner, blir det materialet som 
er rast innover gravd ut av tufta og kastet opp på kantene av forsenkningen. En av de vik
tigste konsekvensene av dette er at kulturlaget fra den først bruksfasen blir fjernet. Hvis 
den nye nedgravningen ikke har eksakt den samme størrelsen som den første, kan man 
forvente å finne rester etter det gamle kulturlaget langs kantene til det nyere. Man vil der
med etter flere bruksfaser kunne finne rester etter tidligere faser langs kantene til den sis
te bosetningsfasen. Når lokaliteten er forlatt for siste gang, vil materiale rase innover i for
senkningen igjen og til slutt vil tufta få den formen som man gjenfinner i dag. 

I denne modellen er det et delvis samsvar med det som ble foreslått av Fuglestvedt 
(1995:100). Dette knytter seg til konstateringen av at en del av utformingen av forsenk
ningen er et resultat av opprensking av boflaten. Det er klart at opprydninger under bru
ken av tufta har vært en del av prosessen, men det foreslåes her å tillegge de resultatene 
som er knyttet til gjenbruk av tufta større vekt. De gjentatte gjenoppbyggingene av tufta 
ansees dermed som viktigere enn opprydningsaktivitetene på boplassen. 

Denne modellen vektlegger også at disse tuftene er resultat av en rekke prosesser, og 
ikke kan beskrives eller tolkes utifra den formen de har ved registrering. Disse tuftene er i 
endring i løpet av hele brukstiden, noen ganger gradvis og som et resultat av naturlig 
prosser, og andre ganger mer radikalt som ved gjenoppbygging. Disse endringene medfø
rer at det bare er den siste bruksfasen som gjenfinnes ved en eventuell utgraving. 

De forskjellige formene på tuftene ved Persmyra og på Svevollen er de1med resultat av 
et ulikt antall ledd i parallelle prosesser. De grunnere tuftene skyldes et begrenset antall 
bruksfaser, mens de dypere tuftene er resultat av gjentatt bruk av samme lokalitet. 

Innvendige konstruksjoner og overbygg 

Hvordan kan disse boligene ha sett ut da de var i bruk? Dette er et spørsmål vi aldri vil få 
et entydig svar på. De viktigste tekniske elementene som tak, vegger, osv., var laget av et 
materiale (sannsynligvis treverk) som for lengst er forsvunnet. Selv om det finnes få kon
krete holdepunkter, er det likevel en del faktorer som gir grunnlag for å foreslå en rekon
struksjon av hvordan disse elementer kan ha sett ut. 

En av de viktigste holdepunktene er at de fleste av de tuftene som hittil har vært ut
gravd ser ut til å ha hatt en oval, eller tilnærmet oval fmm (for eksempel Svevollen I). 
Formen har trolig delvis sammenheng med selve jordsmonnet. Sanden i 
Persmyraområdet er som tidligere beskrevet, løs og ukonsolidert og det er umulig å grave 
noen som helst form for fordypning i dette materialet uten at det raser i løpet av kort tid. 
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Dette betyr at disse tuftene må ha hatt en stabil konstruksjon langs forsenkningens kanter 
for å holde sanden på plass. Tuftas ovale form kan dermed ha sammenheng med lengden 
på de stokkene som kan ha dannet boligkonstruksjonens vegger. Den «opprinnelige» for
men kan ha vært rektangulær, men seinere gjenrasing kan ha ført til at hjørnene har blitt 
avrundet og tufta kan på denne måten ha fått den ovale formen den har ved utgraving. I en 
type sandjord som på Persmyra, har det trolig også vært nødvendig med et stabilt gulv. 
Dette gulvet kan ha bestått av stokker i tuftas lengderetning, som i tillegg kan ha vært dek
ket av skinn, grener, eller lignende materialer. 

Når det gjelder formen på overbygget, «taket», er det færre holdepunkter. Det ble fun
net ett stolpehull i profilen på R39. Dette stolpehullet var gravd ned gjennom kulturlaget, 
men det er ikke klart hvilken bruksfase det tilhørte. Stolpehullet var 20 cm i diameter og 
skrånet innover mot sentrum av tufta. Det var steinsatt på bunnen og på østsiden. Med en 
slik vinkel er det mulig at boligen kan ha hatt et konisk takoverbygg (fig. 14). En slik form 
er også kjent fra andre lignende groptufter fra den nordvestre delen av Nord-Amerika (e.f. 
Chatters 1995), og samsvarer med de rekonstruksjonene som er foreslått i undersøkelser 
knyttet til de svenske skiirvstensvallene (Spång 1986). Dette overbygget har da muligens 
vært dekket av skinn og/eller bark, og eventuelt med jord som ytterligere isolering. 

Tidsrommet mellom 7000-4500 B .P. i indre Østlandet 

Det er tidligere nevnt at analysene av materialet fra Rødsmoen ikke er sluttført. Analysene 
av beinmaterialet og flintartefaktene vil gi et langt mer fullstendig bilde av hvordan men
neskene utnyttet området ved Persmyra. 

Tuftene som er beskrevet, er utvilsomt rester etter vinterbosetning. Tilstedværelse av 
nedgravde boliger med tak, samt den store mengden skjørbrent stein viser klart at disse 
boligene var beregnet på bruk i kalde årstider. Det er videre en klar sammenheng mellom 
tuftene og deres plassering på strategiske punkter langs elgtrekk. Dette gjelder både for 
Persmyra, Svevollen og de svenske skiirvstensvallene. Lokaliseringen, samt den store 
mengden elgbein som er funnet i møddingene ved tuftene, viser en klar spesialisering på 
utnyttelse av elg. 

Undersøkelsene på Persmyra peker mot at denne spesialiserte bosetningsformen be
gynte så tidlig som 7000 B.P., noe som er langt tidligere enn på de svenske skarvstensval
lene og Svevollen-lokalitetene. De foreløpige resultatene tyder på at dette utnyttelses
mønsteret fortsatte inntil ca. 5500 B.P., hvor det finner sted en intensivering i utnyttelsen. 
I perioden mellom 5000 B.P. og 4500 B.P. opprettholdes den intensive utnyttelsesgraden, 
men nye elementer begynner å komme inn; avslag av slipte flintøkser, skiferpilespisser og 
jaspis. 

Når man ser på disse resultatene i forhold til resultater fra andre undersøkelser i Sør
Norges innland, er det visse likhetstrekk. I undersøkelsene fra Dokkfløy (Boaz 1994) og 
Hardangervidda (Indrelid refs.) var det få tegn til bruk av disse områdene mellom ca 7000 
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- 5500 B.P., mens det er indikasjoner på økt bruk mellom 5500 og 4500 B.P. Uavhengig 
av disse likhetene er det på Hardangervidda tegn som tyder på at denne økningen hadde 
en sammenheng med husdyrhold, mens slike indikasjoner fullstendig mangler i 
Dokkfløy. 

Det bilde som begynner å avtegne seg når det gjelder innlandsområdene i Sør-Norge, 
viser at det forekommer viktige forandringer i bosetningsmønsteret mellom 5500 - 4500 
B .P. Disse forandringene har ikke en homogen karakter, men antar varierende fmmer in
nenfor alle de undersøkte områdene. Det er likevel klart at endringer finner sted og at dis
se forandtingene medfører en økt utnyttelse av disse områdene. 

Tradisjonelt har man ansett skillet mellom eldre og yngre steinalder som den viktigste 
endringen i østlandsk steinalder. Resultatene fra undersøkelsene i Sør-Norges innland ty
der imidlertid på at de endringer som begynte ca. 5500 B.P., var av langt større omfang og 
betydning enn de som inntraff ved overgangen til yngre steinalder. Det vil si at neolittise
ringen er en fortsettelse av en prosess som var påbegynt i eldre steinalder. 

Det er mye som tyder på at de forklaringsmodellene vi benytter angående den siste fase 
av eldre steinalder, må revurderes i de nærmeste årene (Glørstad 1996). Resultatene fra 
Rødsmoprosjektet vil komme til å spille en viktig rolle i utviklingen av en ny forståelse av 
disse endringsprosessene. 

Summa ry 

Housepits in eastern Norway? 

Dming the Mesolithic, the forested areas of interior eastem Norway have usually been 
thought to have been occupied by small, highly mobile groups. It was therefor unexpected 
when Mikkelsen (1989) interpreted the site of Svevollen I as representing the remains of 
a semi-subterranean housepit. 

While Mikkelsen's original proposals met with criticism, excavations conducted in 
1995 by the ongoing Rødsmo project in Hedmark county have shown that these struct
ures are indeed housepits. The analysis of the artifacts and faunal remains from these 
housepits has begun and will continue. This article presents some of the preliminary 
results of these excavations. 

These housepits are visible on the surface as depressions that are between 5 - 8 m. in 
diameter and ca. 0.4 - 0.7 m. deep. These depresssions are associated with middens of 
fire-cracked rocks, from one of the larger of these middens over 15 tons of fire-cracked 
rock and 25 kilo gr. of bumt bone were recovered. The size and shape of both the middens 
and the housepits vary greatly. This variation is large ly the result of re-use and rebuilding 
of these structures. 

These housepits are not scattered randomly throughout the landscape. The majority of 
these structures are found in the vicinity of moose migration routes. This combined with 
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the quantities of moose bone found in these structures clearly points toward that these 
structures represent a specialized subsistence patte1n based upon the exploitation of moo
se. 
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Etterskrift: 
Under de avsluttende utgravningene på Rødsmoen i juni 1996, ble det gjort funn på R39 som støt
ter opp under den tolkningen som er vist på fig. 14. Det ble ved disse utgravningene avdekket rester 
etter forkullede trestokker på bunnen av tufta. Disse dannet et rektangel (2,4 m lang, l ,3 m bred) og 
på flere steder innenfor konstruksjon var det rester etter et gulv av bark med underliggende trevirke. 
I gulvlaget ble det dessuten funnet flere skiferpiler, noe som samsvarer med C-14 dateringen av 
strukturen. Tuftas siste bruksfase kan på bakgrunn av dette settes til4500 B.P. 

Trestokkene var dårlig bevart og kan flere steder best beskrives som horisontale stolpehull. 
Disse kan dermed ikke gi noen opplysninger om stokkenes opprinnelige størrelse, eller hvordan 
stokkene kan ha vært bearbeidet. Forekomsten av trestokker avklarer likevel viktige trekk ved tuf
tas konstruksjon. Den modellen som er foreslått i artikkelen er i hovedsak korrekt, men en tilføyel
se er nødvendig. Størrelsen på tuftas nedgravning er konstant i de øverste lagene, ca. 5,5 mi dia
meter. I en dybden av ca l, l m under overflaten skjer det derimot en innsnevring til 3 m i diameter 
og dette holder seg konstant ned gjennom de lagene hvor det er bevart trekonstruksjoner. Den store 
omkretsen i de øverste lagene kan tolkes som tilstedeværelse av en benk i tuftas ytterkant. Tuftas 
mindre diameter i de lavere lagene, samt det bevarte trevirket tyder på at det har vært et gulv ca. 
0,60 m under benken. 
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Kalle Sognnes 

Dyresymbolikk i midt-norsk 
yngre steinalder1 

Innledning 

I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i og avslutter med bergbilder (helleristninger og 
-malinger), men jeg vil også beskjeftige meg med dyresymbolikk i en videre ramme. 
Steinalderens dyresymbolikk finnes nemlig ikke bare som bergbilder, men også som innris
sede figurer på gjenstander og som små skulpturer. Jeg konsentrerer meg for det meste om 
det midt-norske materialet, men gjør avstikkere til relevant materiale fra andre steder, først 
og fremst til nordlige deler av Fennoskandia - og til relevant materiale fra andre perioder. 

Det er ikke tilfeldig at eksemplene er hentet nettopp fra Midt-Norge, dvs. fra Sør- og 
Nord-Trøndelag og tilstøtende deler av Møre og Romsdal og Nordland fylker. Rett nok er 
dette det tradisjonelle arbeidsdistriktet til Vitenskapsmuseet (tidligere Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 
men det er også et av hovedområdene for steinalderens veideristninger og -malinger, selv når 
vi ser Norden som helhet. Her har også den såkalte skiferkulturen, eller skifertradisjonen som 
jeg foretrekker å kalle den her, et av sine hovedområder. Skiferkniver, som utgjør et viktig 
innslag innenfor denne tradisjonen, og som vil bli diskutert her, finnes stort sett bare i dette 
området og videre nordover (Søborg 1987). Steinalderens dyresymbolikk synes særlig å 
være knyttet til nettopp bergbilder og skifergjenstander. Midt-Norge er derfor et av de områ
der der forholdene ligger spesielt til rette for studier omkring dette emnet. 

En del av de momenter jeg trekker fram her, har vært berørt av andre tidligere, men det 
har hittil ikke vært forsøkt å se yngre steinalders mange ulike dyrebilder og dyresymbo
likk i et helhetlig perspektiv. 

Berg bilder 

Det faller naturlig å ta utgangspunkt i bergbildene, som er mest kjent. De utgjør også den 
største delen av det aktuelle materialet og er best publisert (f.eks. Bakka 1988, Gaustad 

En første versjon av artikkelen ble presentert som foredrag på en internasjonal bergkunstkonfe

ranse arrangert av Arnerican rock art research association (ARARA) i Flagstaff, Arizona i 1994. 
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1976, Gjessing 1936, Hallstrom 1938, Møllenhus 1968a, 1968b, Sognnes 1981). De 
midt-norske bergbildene består både av malinger og ristninger. De forestiller i stor grad 
dyr, fremfor alt hjortedyr, dvs. elg, hjort og rein, som er tegnet i flere ulike stilarter, men 
normalt er forholdsvis lette å artsbestemme. Andre landdyr er mindre vanlige, men bjørn 
og bever forekommer enkelte steder Ufr. Hagen 1976). Enkelte sjødyr er også avbildet, 
først og fremst hval, men fisk forekommer flere steder, og en sjelden gang sel. Det er som 
regel vanskeligere å artsbestemme sjødyrene, men spekkhogger, nise, kveite og laks er 
påvist. Av hvalbildene synes de fleste å forestille niser. 

En del ristninger er likevel nærmest ubestemmelige, og i enkelte tilfelle synes de be
visst å være laget tvetydige. Denne tvetydigheten kan være framkommet gjennom seinere 
tilføyelser, som når en klar elgfigur på Evenhus i Frosta har fått et gevir, snarest tilhører 
en rein Ufr. Petersen 1922: 92). I andre tilfelle er det vanskelig å fastlå hvorvidt figuren 
skal forestille f.eks. en hval eller en fugl, eller figuren består av kroppsdeler fra forskjelli
ge arter. 

I bortimot ett hundre år har denne typen av bergbilder blitt tolket innenfor et funksjona
listisk rammeverk, som uttrykk for fangstmagi, der formålet var å hjelpe fangstfolkene til å 
skaffe til veie tilstrekkelig føde. I første halvdel av 1900-tallet ble de paleolittiske hulema
lingene i Frankrike og Spania tolket på samme måte. For begge disse bergbildetradisjone
ne bygger denne tolkningen på etnografisk materiale samlet inn i løpet av de siste tiårene 
på 1800-tallet, sammenstillet avS. Reinach i 1903, Ufr. Gjessing 1936: 138). Når vi ennå i 
dag tolker de nordiske bergbildene som uttrykk for veidemagi, bygger vi derfor på hundre 
år gammelt etnografisk materiale, innsamlet på en måte som ikke tilfredsstiller de standar
der vi i dag setter til etnografisk/antroplogisk innsamlingsarbeid. Dette materialet kan med 
stor rett kalles foreldet, men betyr det at våre tolkninger av bergbildene også er foreldet? 

Jeg forutsetter at steinalderens bergbilder er såvidt godt kjent at en videre gjennom
gang av dette materialet her skulle være unødvendig. Jeg går derfor ikke nærmere inn på 
verken motiver, stil, kronologi eller geografisk utbredelse. I stedet vil jeg konsentrere 
meg om annet materiale, som demonstrerer at yngre steinalders dyresymbolikk ikke er 
avgrenset til ristningene alene, men spilte en viktig rolle også innen den materielle kultu
ren hos menneskene som på den tiden levde i de nordlige deler av Skandinavia. 

«Art Mobilier» 

Foruten bergbildene finnes det ristninger på enkelte redskaper, som sammen med små 
rundskulpturer kan samles under betegnelsen «art mobilier», dvs. kunst som man kan 
flytte på - i motsetning til bergbildene, som jo må forbli på sin opprinnelige plass. 
Ristninger på gjenstander er imidlertid forholdvis sjeldne. Ved en fersk gjennomgang av 
materialet fra Nord-Sverige kunne Britta Wennstedt Edvinger (1993: 15) liste opp et ti
talls kjente funn, de fleste fra nordre del av Jiimtlands liin. Både mennesker og dyr er av
bildet på disse gjenstandene, som stort sett er datert til omkring 4000 før nåtid, dvs. 2000 
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Fig. l Dekorert skiferstykke (T 15165)fra Grut, Meldal. Tegning K. Sognnes. 

f.Kr. Slike ristninger er enda mer uvanlige i Norge. Gutorm Gjessing (1936: 145) trakk 
fram en skiferplate fra Grut i Meldal (T 15165) med innrissede elgfigurer (fig. 1). Foruten 
elgene er det også risset inn geometriske mønstre. 

Det er usikkert om dette dekorerte skiferstykket fra Meldal virkelig er av førhistorisk 
opprinnelse. Det inneholder dekorelementer som kan gjenfinnes både innefor 
Maglemose-kulturen og innenfor skifertradisjonen (Lindquist 1994: 239), men jeg kan li
kevel ikke fri meg fra at det innrissete mønsteret like gjeme kan være fra nyere tid. 
Paralleller til de enkle dyrefigurene kan vi finne blant figurer som særlig er risset inn i tre
skelåver på 1600- og 1700-tallet. Innrissede geometriske mønstre forekommer imidlertid 
på en del skiferredskaper fra yngre steinalder i Midt-Norge. Dette kan være helt enkle 
riss, men også mer kompliserte mønstre (Johansen 1991: 8). Disse er av mindre interesse 
her. 

Til denne gruppen må vi også regne en skiferkniv fra Teksdal i Bjugn (T 2631?, der det 
er risset inn tre hvalfigurer, to på den ene siden og en på den andre (fig. 2). I eldre littera
tur er disse ristningene omtalt som fisker, men jamført med det etter hvert rikholdige 
bergbildematerialet, kan det neppe være noen tvil om at det dreier seg om hvaler. Alle tre 
har et geometdsk mønster inne i kroppen, noe vi finner igjen på en rekke ristninger i 
Trøndelag, for eksempel på Hammer i Steinkjer (Bakka 1988), Evenhus i Frosta 
(Gjessing 1936) og Lånke i Stjørdal (Sognnes 1983b). 

2 Kniven ble funnet på bruket Åstøa. Da den kom for dagen i 1881 ble dette navnet skrevet Åstø

en, slik også Åstøya ville vært skrevet på den tiden. Denne forvekslingen gjorde G. Hallstrom 

(1938: 243) seg skyldig i da han hevdet at kniven var funnet på en øy han ikke visste hvorvidt lå 

i fjorden eller i Teksdalsvatnet. 
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Fig. 2 Skiferkniv (T 2631) fra Teksdal, Bjugn. Tegning K. Sognnes. 

Hvalene på Teksdalskniven avviker likevel noe fra de fleste bergbildene ved at de tilsy
nelatende mangler hale. Dette er imidlertid en riktig måte å tegne en hval sett fra siden. 
Hvalens hale er horisontal, i motsetning til fiskens, som er vertikal. Den vil ikke være syn
lig når den ses rett fra siden. Når derfor de fleste bergbildehvalene har vertikal hale, viser 
det at disse figurene er tegnet i det som gjeme kalles dreiet perspektiv, en tegnemåte som 
forekommer forholdsvis hyppig innenfor den paleolittiske hulekunsten i Frankrike og 
Spania (Bahn & Vertut 1988: 60-64). Dersom de tre hvalfigurene ble risset inn i 
Teksdalskniven mens den ennå var ny, kan de dateres til yngre steinalder. Dermed får vi 
også en indikasjon på at de mange tilsvarende bergbildene også kan tilhøre denne perio
den (jfr. Bakka 1975). 

«Art mobilier» finner vi også representert gjennom en serie småskulpturer som fore
stiller flere ulike dyrearter. Disse er funnet over store deler av landet (Gjessing 1945: 
276), men i et forholdsvis lite antall. Et høyst uvanlig eksemplar er funnet på Tømmervåg 
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Fig. 3 Skiferstykke med utskåret hode av elg og bjørn (T 6328) fra 

Tømmervåg, Tustna. Foto P. E. Fredriksen, Fitenskapsmuseet. 

i Tustna (T 6328). Dette 
er en nærmest halvmå
neformet skiferstein der 
det i den ene enden er 
skåret ut et elghode, i 
den andre et bjørneho
de (fig. 3). Steinen sy
nes ikke å ha hatt noen 
funskjon som redskap. 
Vanligvis er imidlertid 
disse dyrene formet 
som mndskulpturer der 
hele dyret er framstilt, 
slik som en hvalfigur 
(T 18085) fra Åsmund
våg i Hitra (fig. 4). 
Figuren er 6,5 cm lang 
og hvalen, som trolig 
forestiller en spekkhog
ger, er like klart og ka
rakteristisk utformet 
som bergbildene Ufr. 
Lidquist 1994: 239). 
Den ble av Mm·strander 
tolket på samme måte 
som bergbildene, som 
et magisk fangstlokke
middel (Marstrander 
1971). 

Det er først og fremst 
motivene og valg av råstoff, samt deres likhet med bergbildene, som gjør at disse små
skulpturene har blitt datert til steinalderen. Løsfunn som ikke inngår i noen daterbar kon
tekst, kan i prinsippet være fra hvilken periode - historisk så vel som førhistorisk - som 
helst. At det ikke bare var i yngre steinalder at små naturalistiske dyrefigurer ble laget, er 
uttrykkelig demonstrert gjennom funn fra middelalderbyene, som for eksempel en liten 
hvalross fra 1200-tallets Trondheim (Christophersen 1987: 77). Denne skulpturen er 
imidlertid ikke laget av stein, men av hvalrosstann. 

Fra Eid på Linesøya i Åfjord kommer et funn (T 2667) med flere rav stykker som ser ut 
til å ha vært bmkt som hengesmykker. De fleste av disse stykkene er formet som halvmå
ner, men ett av dem har form som en A nå ufullstendig A bjørn (fig. 5). Denne bjørnefi
guren er enestående i det norske materialet, men slutter seg til en gmppe danske små-
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Fig. 4. Hva/figur (T 18085) fra Åsmundvåg, Hitra skåret ut i mørk skifer. Foto P. E. Fredriksen, 

Vitenskapsmuseet. 

Fig. 5. Bjørnefigur av rav (T 2667) fra Eid på Linesøya, Åfjord. Foto P. E. Fredriksen, 

Vitenskapsmuseet. 
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1 1 cm 

Fig. 6. Fuglefigur av bein (T 10915)fra 

Solsem, Leka. Foto P. E. Fredriksen, 

Vitenskapsmuseet. 

skulpturer av rav, som dateres til mesolittisk 
tid (Petersen 1991). Om Lines-bjørnen er 
like gammel, er uvisst. Det kan heller ikke 
sies om den er laget i Midt-Norge eller i 
Sør-skandinavia, der den opprinnelige rav
klumpen i hvert fall må ha kommet fra. 

En fuglefigur (T 10815) skåret ut av et 
beinstykke (fig. 6) ble funnet ved Theodor 
Petersens undersøkelse av Solsemhula i 
Leka (Petersen 1914). Den er laget av et 
bein fra storfe og kan derfor i hvert fall ikke 
være eldre enn yngre steinalder. Den danske 
zoologen Herluf Winge, som artsbestemte 

beimestene fra Solsemhulen, mente at den utskårne fuglen kanskje forestiller den nå ut
dødde geirfuglen. Gjessing (1945: 274) identifiserte den imidlertid som en mulig ærfugl. 
Kulturlaget i Solsemhulen inneholdt få gjenstander og er vanskelig å datere. En skifer
spiss ble av Gjessing (1936: 180) datert til bronsealder. Både fuglefiguren og skiferspis
sen ble imidlertid funnet i den indre delen av hulen. Kulturlaget fantes derimot bare i hu
lens midtre del. Det er derfor ikke sikkert at disse gjenstandene er fra den tid kulturlaget, 
som Petersen (1914: 39) oppfattet som et bosetningslag, ble avsatt. 

Det ubearbeidete beinmaterialet fra Solsemhulen synes å være gått tapt, men et par 
beinstykker av sau eller geit med inmissete linjer, som var tatt vare på ved 
Vitenskapsmuseet, har blitt 14C datert (T-4429) til førromersk jernalder, 210-90 før 
Kristus, kalibrert med OxCal v2.18 (= 2120 ±50 bp ukalibrert). Et albuskjell, som også 
antas å ha sammenheng med bmken av hulen, ble derimot datert (T-4295) til eldre bron
sealder, 1690-1510 (= 3310 ± 80 bp ukalibrert) før Kristus (Sognnes 1983a). Nylig har 
enda et bearbeidet, vabeinliknende beinstykke blitt datert (TUa-837). Winge mente dette 
stykket var laget av gevir, men måling av 13C-innholdet antydet at det snarere dreide seg 
om marint materiale. Det ble derfor sendt til Zoologisk Museum ved Universitetet i 
Bergen, der Rolf W. Lie fant at det antakelig dreier seg om bein av sel, mest trolig gråsel. 
Dateringen av dette beinstykket ga sein yngre bronsealder, 810-750 [0,35] og 690-540 
[0,65] før Kristus(= 2555 ± 65 bp ukalibrert). Vi har således fått to dateringer av beinma
teriale fra Solsemhulen som spriker en del. Disse daterer selvsagt ikke fuglefiguren, men 
indikerer at den kan ha blitt til under en bmksperiode av hulen som ligger en god del sei
nere enn yngre steinalder, vel helst i det siste halve tusenåret før Kristus. 

Det er imidlertid ikke bare motivfellesskapet med helleristningene som danner gmnn
laget for antakelsen at småskulpturene også er fra yngre steinalder. I Sverige og Finland er 
det funnet køller som i den ene enden er utformet som dyrehoder, særlig elg, men også 
bjørn. Disse dyrehodekøllene, som først og fremst er et østlig fenomen, hører åpenbart 
hjemme i samme tid som den norsk-svenske skiferkulturen, dvs. yngre steinalder og tid
lig bronsealder (Lindquist 1994: 245, jfr. Carpelan 1977). Slike køller hadde trolig rituel-
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le funksjoner. Blant bergbildene i Alta (Helskog 
1988: 55) og ved Namforsen i Ångermanland, 
Sverige (Hallstrom 1960, pl. XIX) finner vi tilsynela
tende avbildninger av elghoder festet til staker som 
blir båret av mennesker. 

Skifer kniver 

Plastisk utformede dyrehoder forekommer også på 
skiferkniver. Igjen er elghoder mest vanlige. En del av 
disse knivene er blitt ekstra spektakulære ved at Der
fargete bergarter er brukt som råstoff. Et spesielt vak
kert eksemplar er funnet på Brynhildsvollen i Røros 
(T 5012), her vist som fig. 7. Råstoffet til denne og 
andre kniver som er laget av flerfargede skifre, er an
takelig hentet fra svensk side av Kjølen (Søborg 
1987: 233). Disse plastisk utformede dyrehodene sy
nes særlig å være knyttet til en spesiell type dolklik
nende, toeggete kniver. 
Også andre knivtyper kan ha dyrehodeformet avslut
ning på skaftet. Et par eksemplarer er her vist som fig. 
8. På den ene (T 14413), som er funnet på Ulsnes i 
Aure (fig. 8A), kan skaftenden oppfattes som et stili
sert bjørnehode. På bladet har denne figuren et par 
innrissede sikksakklinjer, som har vært tolket som et 
slangesymbol (Mundkur 1983: 158-159). I så fall kan 
denne kniven oppfattes som en pendant til 
Teksdalkniven. Personlig er jeg likevel ikke overbe
vist om dette. Sikksakkmotivet kan tolkes på mange 
måter, ikke minst som symbol på vann3· 

På den andre kniven (T 20600a) fra Bø i Vega, er 
skaftenden formet som et fuglehode (fig. 8B). Nylig 

,1 cm, 3 Figuren Mundkur tolker som en slange er risset inn på 

den siden av kniven som ikke er vist her; en rett linje som 

Fig. 7. Skiferkniv (T 5012) fra ender i en Y-form kommer tilsynelatende ut mellom to 

Brynhildsvo!len, Røros med skaften- sikksakklinjer. Denne linjen, som Mundkur tolker som en 

den formet som et elghode. Foto P. kløftet slangetunge, er imidlertid mye svakere enn sikk-

E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet. sakklinjene, og synes å være sekundær i forhold til disse. 
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l cm 

Fig. 8. A: skiferkniv (T 14413) fra U/snes, Aure med skaftenden utformet som et stilisert bjørnehode 

og B: skiferkniv fra Bø, Vega (T 20600a) med skaftenden utformet som et stilisert fuglehode. 

Tegning K. Sognnes. 

gjorde Mag. art Lars Narmo meg oppmerksom på at hele kniven kan tolkes som en fugle
figur, med hode, hals og kropp. Vi kjenner omrisset igjen fra fuglefigurer blant bergbilde
ne (fig. 9), men knivens rygglinje er heller rett jamført med figurene på ristningene. Dette 
skyldes rimeligvis en tilpasning til de krav man må ha stilt til bruken av kniven. 

Begge disse knivene tilhører samme hovedtype som Teksdalskniven. Jeg hadde sett 
mange ganger på denne kniven, før det gikk opp for meg at den ikke bare rommer tre bil
der av hvaler, men også i hovedtrekkene selv er formet som en hval, en iakttakelse som 
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A B c 

Fig. 9. Fuglefigurer på bergbilder i Trøndelag. A fra Hammer i Steinkjer, B fra Lånke i Stjørdal, C 

fra H01jem i Snåsa. Kalkering E. Bakka (A) og K. Sognnes. Figurene er ikke i samme målestokk. 

også er gjort av G. Hallstrom (1938: 244)4. Årsaken til at det tilsynelatende har vært så 
vanskelig å «Se» dette er at det har vært vanlig å avbilde denne og alle liknende kniver 
med eggen ned og skaftet opp, dvs. som en hval liggende på rygg. Snur vi derimot knive
ne slik at eggen kommer opp, finner vi at hvalristningene på Teksdalkniven er tegnet un
der sprang på samme måte som de fleste hvalene på bergbildene (fig. 10), og vi gjenfinner 
i knivens form tydelig hovedlinjene i ristningene; den sterkt buete rygglinjen og den sva
kere buete buklinjen samt den nedbøyde halen. Knivens «hale» må nødvendigvis bli kraf
tigere enn på ristningene, den skulle tross alt fungere som skaft. På ristningene er rygg
finnen tydelig angitt. Den mangler i Teksdalknivens omriss, men på en rekke andre kniver 
av samme type finner et lite knekk, ofte også en avsats, på rygglinjen som angir også den
ne detaljen, her representert ved kniver fra Røsås i Narvik (T 7489) og fra Nunfjord i 
Åfjord (T 15121) (fig. 11). 

A B c 

Fig. 10. Hvalfigurer på bergbilder i Trøndelag. A fra Hammer i Steinkje1~ B fra Evenhus i Frosta, C 

fra Reppen i Fosnes. Kalkering E. Bakka (A), Th. Petersen (B) og K. Sognnes (C). Figurene er ikke 

i samme målestokk. 

4 Allerede K. Rygh (1882: 14) pekte på likheten mellom ristningene og knivens form, men han 

identifiserte figurene som fisker. 
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Fig. 11. Hva/formede skiferkniver. A fra Røsås, Narvik (T 7489), B fra Nunfjord, Åfjord (T 15121). 

Tegning K. Sognnes. 

A B 

Fig. 12. Fiskefigurer på bergbilder i Midt-Norge. A fra Honnhammar i Tingvoll, B fra Lån/æ i 

Stjørdal. Kalkering G. Gjessing (A) og K. Sognnes. Figurene er ikke i samme målestokk. 



A 

B 

Fig. 13. Fiskeformede skijerknive1~ A fra Myklebostad, Nesna (T 12526), B fra Eikrem i Aukra (T 

9525 ). Tegning K. Sognnes. 

Lars Narmo gjorde meg også oppmerksom på at en variant av de såkalte bananforme
de skiferknivene har dyreform. Disse knivene er smalere og svakere buet enn de hvalfor
mede. Deres likhet med hvalristningene er mindre utpreget, og det synes mer sannsynlig 
at de forestiller fisk og derfor snarere skal jamføres med de få fiskefigurene blant bergbil
dene (fig. 12). Et spesielt godt bevart eksemplar (T 12526) av denne typen skiferkniver er 
funnet på Myklebostad i Nesna, som her er framstilt på fig. 13. Sammen med denne er 
vist en liknende kniv (T 9525) fra Eikrem i Aukra. 

Tvetydighet 

Det at disse knivene på samme tid er kniver og symbolske avbildninger av dyr, gir dem en 
tvetydig mening, som vi må anta var tilsiktet. På samme måte som køllene er både dyr og 
maktsymboler, er skiferknivene på samme tid redskap og dyr. Antallet dyr som er repre
sentert i slike tvetydige forhold, er forholdsvis begrenset. Det er elg, bjørn, hval (nise?) og 
fisk (laks?). Dette er imidlertid ikke den eneste formen for tvetydighet vi møter innenfor 
yngre steinalders dyresymbolikk. 

Jeg har foran pekt på at skiferkniven fra Bø i Vega har form som en fugl. Dette gjelder 
først og fremst hodet, men også kroppen som helhet. På den annen side, har jeg også truk
ket fram likheten mellom denne kniven og Teksdalskniven, som jo er hvalformet. Snur vi 
Bøkniven opp-ned i forhold til vante forestillinger, slik som vi gjorde med Teksdals-
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Fig.14. Ristningfra Lån/æ i Stjørdal be-

stående av deler av hval og hjortedy1: 

Kalkering K. Sognnes. 

kniven, finner vi at også denne kniven har fonn 
som en hval; der fuglehodet blir hvalens hale. 
Gjør vi det motsatte med kniven fra Nunfjord i 
Åfjord, blir hvalen til en fugl. Vi står altså overfor 
en situasjon der ett redskap på samme tid har 
form som to forskjellige dyr. De signaler disse 
knivene gir til dem som ser den, er tvetydige. De 
kan samtidig representere både hval og fugl. 

Tvetydighet møter vi også blant bergbildene. 
Mest åpenbart er dette blant noen få ristninger 
som tilsynelatende består av deler av forskjellige 
dyr, som en ristning på Lånke (fig. 14). Den høy
re delen av denne ristningen ser ut som forparten 
av en hval, mens den venstre synes å utgjøre 
frambeinet og deler av kroppen til et hjortedyr 

(Sognnes 1983b ). Ikke-eksisterende fabeldyr er ellers svært sjeldne blant nordiske berg
bilder. Et mulig eksemplar finner vi på Hammer i Steinkjer, der framparten av en bjøm sy
nes å gå over i bakkroppen av en hval (Bakka 1988 pl. IV). Furene som danner denne fi
guren er imidlertid svært svake, og nitide undersøkelser kan komme til å vise at den består 
av to fullstendige ristninger hogd over hverandre (også to ristninger til inngår i dette 
komplekset). 

Når de enkelte dyrefigurene kan være vanskelige å identifisere, skyldes det som regel 
at de er sterkt stiliserte. Det finnes imidlertid eksempler på ristninger som bevisst synes å 

REITANESET, OTTERØY, AUKRA PGD 

MØRE OG ROMSDAL 

lm 

Fig. IS. Bergbilderpå Reiten i Midsund (etter Møllenhus 1968a). 
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Fig. 16. Tvetydige hval-fuglefigurer. A fra Søbstad i Averøy (kalkering vedK. Sognnes), B fra 

Bardal, Steinkjer. Kalkering ved G. Gjessing. Figurene er ikke i samme målestokk. 

være laget tvetydige, på samme måte som skiferknivene. To dstninger som i 1960-årene 
ble funnet på Reiten i Midsund (Møllenhus 1968a), er begge nærmest ubestembare. Den 
ene kan antakelig identifiseres som en fuglefigur, mens den andre har vært tolket som en 
sel, eller kanskje forestiller også den en fugl (fig. 15). Avgjørende for identifiseringen vil 
her være at denne figuren, som finnes på en loddrett flate på en stor stein, har en klar av
grensing av hva som er opp og ned. 

Det samme gjelder en dstning på Søbstad i Averøy (fig. 16A). Når man står foran det 
bortimot loddrette berget, faller det naturlig å forestille seg at den forestiller en fugl, selv 
om den avviker fra det vi ellers er vant til å se av fuglefigurer, jfr. fig. 9). Snur vi imidler
tid kalkeringen av denne figuren på hodet, finner vi at den likner svært så mistenkelig på 
en hval. Det gjør også enkelte fuglefigurer på Bardal i Steinkjer (fig. 16B-C). 

I alle disse tilfellene synes det klart at fugler inngår i de tvetydige dyrene. På Bardal og 
Søbstad finner vi kombinasjonen fugl-hval, mens det på Reiten antakelig er fugl-sel. 
Materialet er foreløpig for lite til at vi kan si noe om hvorvidt denne forskjellen er av be
tydning. Det synes imidlertid klart at når vi har å gjøre med slike tvetydige ristninger, så 
er fugl og sjødyr involvert, på samme måte som for skiferknivene. 

Fugler kan ha spilt en viktig rolle ved dtualer som eventuelt vm· knyttet til ristningene. 
Et vitnemål om dette er en menneskefigur fra Lånke (Sognnes 1983b), som tilsynelatende 
er utstyrt med maske eller hette fmmet som et fuglehode (fig. 17 A). I denne forbindelse er 
det verdt å merke seg at Sverre Mm·strander (1974: 49) mente at anføreren for den kjente 
prosesjonen på Leirfall i Stjørdal, var utstyrt med fuglemaske (fig. 17B). Vi er da inne i 
bronsealderens motiv- og symbolverden. At bronsealderens mennesker ikke var fremme
de for fuglemasker antydes gjennom 1istninger på steinheller i en eldre bronsealders grav 
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Fig. 17. Menneskefigurer med mulige fuglemasker. A fra Lån/æ, Stjørdal, B fra Leilfall, Stjørdal 

(kalkering K. Sognnes). Figurene er ikke i samme målestokk. 

fra Bredaror ved Kivik i Skåne og en bronsefigur fra Glasbacka i Ljungby, Halland 
(Randsborg 1993). I tillegg til disse kommer flere «fuglemennesker» på helleristninger i 
BohusHin (jfr. Evers 1990). 

Båter- og dyr 

I den videre diskusjonen vil jeg begynne med en ristning som antas å være fra bronseal
deren. Også geografisk faller den utenfor det materialet som diskuteres her. Når den like
vel tas med, og til om med får danne utgangspunktet for sluttdiskusjonen, skyldes det 
dens helt spesielle form. Ristningen det gjelder, er funnet på Domba i Flora, Sogn og 
Fjordane (Mandt 1991). På dette feltet står tre båtfigurer sammen. To av disse, trolig også 
den tredje, forestiller en båttype som først og fremst er kjent fra Vestlandet og Trøndelag, 
og som regnes som den eldste av båttypene som er avbildet på bronsealderens jordbruks
ristninger (Mandt 1991: 334, Sognnes 1990: 65). 

Det spesielle med Domba-ristningene er at den ene av figurene ser ut som en fugl (fig. 
18A). Vi står igjen overfor en tvetydig figur, men båt-fugl denne gang. «Stjerten» som er 
tegnet ved hjelp av flere frittstående linjer, går på skrå opp fra skroget, og representerer 
åpenbart akterenden av båten. Baugen er formet som et fuglehode med hals, tegnet i sil-
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A B c 

Fig. 18. Fugleformete båterfra Domba i Askvoll (A), Røkke i Stjørdal (B) og Evenln1s i Frosta (C). 

Kalkering ved G. Mandt (A), K. Sognnes (B) og Th. Petersen (C). Figurene er ikke i samme måle

stokk. 

huett. Ser vi nærmere på det som er kjent av andre båtfigurer tilhørende denne typen, fin
ner vi flere figurer som har tilsvarende karakteristika, om enn ikke like tydelig uttalt. Jeg 
vil her først og fremst peke på en ristning fra Røkke i Stjørdal (Sognnes 1990: 64). Her er 
stevnene tegnet med bare en linje, men den skrå stjerten og den loddrette halsen med det 
krumme hodet, finner vi igjen (fig. 18B). 

Går vi så tilbake til steinalderens bergbilder, viser det seg at vi også blant disse finner 
figurer som kan tolkes som en kombinasjon av båt av fugl. Dette gjelder først og fremst på 
Evenhus, som ligger ca. fire kilometer nord for Røkke, på den andre siden av Åsenfjor
den. At det er en generell likhet mellom steinaldenistningenes båter og de antatt eldste 
bronsealderbåtene, har lenge vært erkjent (jfr. Sognnes 1990: 64-65). At en del av 
Evenhusbåtene også likner fugler, har imidlertid stort sett vært oversett (jfr. imidlertid 
Hallstrom 1938: 345). Stevnene på Evenhusbåtene er kortere, men vi kan også her (fig. 
18C) finne tydelig fuglehodeformet baug og skrå, stjertliknende akterende. På det her av
bildete eksemplaret finner vi i tillegg at relingslinjen er buet, som ryggen på en svøm
mende fugl. 

Gustaf Hallstrom pekte også på at han ved flere anledninger i sitt arbeid med bergbil
dene ved Namforsen i Ångermanland, Sverige, hadde problemer med å avgjøre hvorvidt 
en figur forestiler en båt eller en fugl (Hallstrom 1960: 328). Det er ikke overraskende om 
båt og fugl smelter sammen til en enhet på denne måten. Jeg har selv opplevd under en tur 
med småbåt utenfor Frøya å se slike «fuglebåter». I motlys med lav ettermiddagssol ble 
en flokk flytende måser forvandlet til mørke silhuetter, hvis eneste karakteristikum var et 
svakt rygget «skrog», en fuglehodeformet loddrett «baug» og en skrått utstikkende stjert
formet «akterende». 

Ved Namforsen finner vi en rekke ristninger som antakelig forestiller de samme båtty
pene som på norsk side, selv om de er tegnet noe annerledes. På mange av båtene ved 
Namforsen er framstavnen utformet som et elghode (Hallstrom 1960). Dette trekket mø
ter vi også i Alta (Helskog 1988) og på ristningene ved Onegasjøen og Kvithavet i nord
vestlige Russland (Savvatejev 1983). Forskjellene mellom disse og de antatt samtidige 
båtfigurene ved Trondheimsfjorden synes først og fremst å være av stilistisk art. 

Gustaf Hallstrom mente å se en parallell utvikling i den indre dekoren for dyrefigurer 
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og båter (Hallstrom 1960: 298), men han synes ikke å mene at disse figurene på samme 
tid kan være både båt og elg. Dette kan være noe vanskeligere å forestille seg em1 for båt
fugl figurene. Mens fuglene flyter på vannet på samme måte som en båt, vil vi normalt 
bare se hodet av elgen når den er i vannet. De lange beina gjør det også vanskelig å fore
stille seg at elgen kan gi assosiasjoner til båt. Når elgen ligger blir imidlertid beina tilsy
nelatende borte, og den lange kroppen får en rektangulær form som kan minne om en båt. 
Særlig frapperende kan dette være når dyret har lagt seg ned på isen og slik «flyter» på 

vannet. 

Konklusjon 

I denne forbindelse er det verdt å merke seg at det tegner å være et skille mellom en vest
lig og en østlig gmppe av bergbilder fra steinalderen i Nord-Europa. Dette skillet er først 
og fremst av stilistisk art. Det er stort sett de samme dyrene som er avbildet, men i den 
østlige gmppen finner vi flere mennesker, som ofte inngår i sceniske sammenstillinger. 
De fleste norske ristningene hører til den vestlige gmppen. Unntaket er Altaristningene, 
som viser klare tilknytningspunkter mot de nordmssiske ristningene (Helskog 1988: 107). 
Også Namforsenristningene hører til den østlige gmppen. 

Også de symbolske dyrene vi finner i båtfigurene, synes å være forskjellige i øst og 
vest. Mens kombinasjonen elg-båt dominerer i øst, er det primært kombinasjonen fugl-båt 
vi finner i vest. Denne symbolikken er ikke bare knyttet til steinalderens veideristninger 
men også til de eldste båtfigiurene innenfor bronsealdertradisjonen. Seinere innenfor 
bronsealdertradisjonen møter vi igjen dyrehodeavslutninger på båtstevnene, men da som 
hestehoder, og mot slutten av bronsealderen og i eldste jernalder spiller hesten som sym
bol en relativt stor rolle blant ristningene i Trøndelag. 

Som det vil gå fram av denne artikkelen, er dyrebilder og dyresymbolikk i midtnorsk 
yngre steinalder (og bronsealder) langt mer omfattende enn vi har vært vant til å tro. Den 
er ikke bare avgrenset til bergbildene og innrissinger på enkelte redskaper. Videre synes 
det å ha vært lagt forholdsvis stor vekt på tvetydighet, enten ved kombinasjon av to ulike 
dyr som fugl-hval eller sel-hval, men også gjennom kombinasjonen båt-dyr. Ved sin til
knytning til båten får delior fuglemotivet en helt annen betydning enn det bergbildene 
alene synes å gi det. Sjøfuglene forener to elementer- sjø og luft. På samme viset kan de 
østlige elg-båt symbolene forene elementene land og sjø. 

Når vi ser på det samlete materialet, bergbilder- rene dyrebilder såvel som de symbol
ske dyr-båt kombinasjonene, mndskuptur og skiferkniver, kan vi ane en dyptgående bmk 
av dyr som symboler. I et fangstsamfunn har selvsagt fangsten spilt en avgjørende rolle, 
ikke bare for den daglige livbergingen, men for livsformen i det hele. Når også redskaper 
og båter er utfmmet som dyr, kan vi imidlertid ane en langt mer gjennomgripende dyre
symbolikk enn den ville være om den var knyttet til selve fangsten alene. Delior bør også 
bergbildene ha hatt en mening langt ut over det magiske. 
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Dette åpner for nye perspektiver i vår tolkning og forståelse av yngre steinalders sam
funn i Midt- og Nordskandinavia. Den ulike bruken av fugl og elg i vest og øst antyder 
ulik tilknytning til de ulike dyrene. Kanskje aner vi her en totemisk todeling, en vestlig fu
glegruppe og en østlig elggruppe (moieties). Men, ikke minst innenfor den vestlige grup
pe, finner vi blant bergbildene også landdyr og sjødyr representert i rikt monn. Også dis
se har vært forsøkt tolket som uttrykk for totemisme (Hesjedal 1992). Ennå er det imid
lertid langt fram før vi kan regne med å få et sikkert grep på dyresymbolikken i dette om
rådet. Et samlet studium av både bergbilder og redskaper, vil forhåpentlig bringe oss et 
godt stykke videre. 

Sumnwry 

Animal symbolism in mid-Norway in the Late Stone Age 

Animal symbolism in Stone Age rock art is fairly well documented in northern 
Scandinavia where animals, mostly cervidea are the predominant motifs. In mid-Norway 
elk and reindeer are often depicted, but we also find that bears, whales, fish and birds are 
represented. Some figures, however, are ambiguous. Although this may partly be due to 
later additions, it also appears that some images were deliberate made his way. This rock 
art has for almost a century been interpreted within a functionalistic framework to be an 
expression of «hun ting magi c». 

To these rock art images should be added a limited number of «art mobilier>> - sculptu
res and engravings on artefacts and plaquettes. The motifs depicted are the same as found 
in rock art; whales, bears, birds and elk. There are also some knives with handles partly 
shaped in the form of animal heads. Other artefacts, especially knives made from slate 
and schists, are shaped like animals; whales, fish and bil·ds. Some of these knives are am
biguous, representing at one and the same time both whale and bird. Similar ambiguities 
can be found in rock art images depicting whales and/or birds. 

Yet another ambiguity found in rock art can be seen in connection with a number of 
boat figures having bird-like features, suggesting these boats might also be symbols of 
floating birds. This ambiguous bird/boat motif appears to be a western Scandinavian phe
nomenon, while the combination of boat and elk seems to be common in eastern 
Scandinavia. These rather frequent symbolic depictions of animals, especially birds, sug
gests the need for alternative interpretations of animal symbolism in the mid-Norwegian 
Late Stone Age. It now seems apparent that this symbolism may no longer be strictly con
fined to the realm of hunting. Thus the Stone Age rock art of northern Scandinavia may 
have also had meaning beyond «hunting magic» alone. 
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Wenche Helliksen 

Kvinne grav fra eldre romertid; 
ardpløyd åker og hus 

Innledning 

Universitetets Oldsaksamling foretok i 1986 og 1987 utgravning av en gravhaug på 
Borre gård, gm. l, i Sarpsborg kommune, Østfold i forbindelse med bygging av nytt råd
hus i Kulåsparken. I gravhaugen fremkom en grav fra eldre romertid. 

Under graven var det bevart restene av en ardpløyd åker, dessuten stolpehull og ildste
der, som må tilhøre hus som har stått på plassen antagelig i bronsealder eller i eldste delen 
av jernalderen. 

Gravfunnene fra undersøkelsene kan kaste lys over et gravfelt med få funn. Funn av 
boplassrester er foreløpig ett av de få nogelunde sikre spor etter jordbruksbebyggelse fra 
overgangen mellom bronsealder og eldre jernalder på Østlandet. 

Grmifeltet 

I Kulåsparken ligger et større gravfelt. Det må ha tilhørt en storgård, som vi ikke kjenner 
navnet på, men som kan ha ligget der Borgarsyssel Museum eller Borregård Hovedgård 
ligger i dag (Johansen 1976:93). I likhet med de andre store gravfeltene i 
Sarpsborgområdet, som Opstadfeltet i Tune, ligger gravfeltet i Kulåsparken på raet. 
Gravfeltet ligger ca. 700 m vest for Borregaard Hovedgård og ca. l km nordvest fra 
Glomma. 

I Sarpsborgboka finns en liste over registrerte gravhauger i Kulåsparken som også om
fatter hauger man vet er utslettet (ibid: 110-113, se også kart s. 86). Gravfeltet består av 
runde, lave gravhauger. De fleste er forholdsvis små og uanserlige, med tverrmål mellom 
3,5 og 14m. Nord i Kulåsparken ligger 4 fint bevarte gravhauger som skiller seg ut fra de 
andre både ved sin størrelse og den markerte fotkjeden. Gravhaugene er mellom 17 og 23 
m i tverrmål og ca. l m høye. Rett nord for haugene nevnes det at det kan ses en samling 
store rundkamp som sannsynligvis er rester etter en steinsetning eller enda en gravhaug 
(ibid.:l13), se fig. l, m. 41. I forbindelse med prøvegravningene i november 1986 ble det 
konstatert at det var en steinpakning på området, som senere skulle vise seg å være et 
rundt gravanlegg på 17 m i tverrmål. 

En kjenner til bortimot 50 gravhauger fra gravfeltet i Kulåsparken, men det har trolig 
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Fig.l. Kart over Kulås-grmfeltet viser hvor de forskjellige gravhaugene er plassert. Haug 41 er det 

utgravde anlegget. Etter E. Johansenl976. 
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opprinnelig vært enda støne. I dag er 31 av haugene bevart. I tillegg til gravhaugene, er 
det kjent 8-1 O flatmarksgraver og rester av hul veier. Vi kjenner ikke alderen på flatmarks
gravene. I en haug (nr. 28), som ble fjernet i 1955, ble det funnet brente bein og deler av 
en knust leirurne fra 200-tallet e.Kr. (ibid: 112) fra en branngrav fra omtrent samme tid 
som den utgravde grav nr. 41. 

Gravanlegget 

Gravanlegget var 17 m i tvenmål og besto av en rund steinpakning med fotkjede og en 
sentralrøys. Sentralrøysa var 6 mi diameter med 2-3 lag med steiner, høyde inntil 70 cm 
med forsenkning i midten. Rullesteiner på 40-60 cm var dominerende i sentralrøysa og 
fotkjeden. I resten av gravanlegget var det et lag med rullesteiner hvor de fleste målte 20-
40 cm. Fotkjeden var inntakt, unntatt mot NØ og NV hvor det er nedgravd kabler. Det 
syntes imidlertid snart klart at gravanlegget ikke var særlig omrotet, og at det ikke var 
plyndret i eldre tid. 

Grav l 

Graven var dekt med en steinhelle med et kullag rundt, og lå nær midten av gravanlegget. 
Steinhellen målte 135x100 cm. Under steinhellen var det et tynt sandholdig kullag. Under 
dette igjen ble det funnet et leirkar. Selv om store deler av karet var knust var det mulig å 
se formen. Randskårene lå i en sirkelform, og nedre del av leirkaret var delvis helt. 
Leirkaret har tjent som urne for de brente beinene og gjenstandene fra en brannbegravel
se. 

De brente beinene dukket opp i tilknytning til randskårene. Beinene økte i antall nedo
ver i leirkaret mot en kompakt konsentrasjon i bunnen av karet. Gjenstandene lå nær mid
ten av karet, sammen med de brente beinene. Skadene på gjenstandene tyder på at de har 
vært med på bålet hvor den døde ble brent. I karet, blandt de brente beinene og gjenstan
dene, ble det ikke funnet trekull. Derimot var det et tynt trekullag under steinhellen. Dette 
tyder på at de brente beinene og gjenstandene har blitt renset før de ble lagt i krukken. I 
trekullaget rundt steinen ble det også funnet enkelte brente bein. De brente beinene og 
gjenstandene kan ha blitt renset på stedet. 

Grav2 

I SV-kvadranten ved fotkjeden lå grav 2 (C. 37172 g): 
516,5 gr brente bein av et voksent individ av usikkert kjønn Ufr. rapport fra stud.mag.art. 
Inger Sælebakke i top.ark.). 
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KULÅSPARKEN,BORREGAARD, G.NR.l, 

SARPSBORG K., ØSTFOLD. 
GRAV 41 

STEINPAKNING 

Wenche Helliksen 1966-67. 

Fig. 2. Steinpakning i det utgravde anlegget, haug 41. Tegning: Tone Strenger. 
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Fig. 3. Grav l og grav 2. Ku/laget er markert med skraverte streker. Tegning: Tone Strenge1: 
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Graven hadde form som en grunn grop som skrånte ned mot midten, med en største 
dybde på 17 cm. Gropen var fylt med et sandlag som inneholdt noe kullholdig humus, et 
lite innhold av brente bein, noen små steiner og en større stein i bunnen av gropen. 
Steinmarkeringer rundt gropen og de brente beinene tyder på at det er en flatmarksgrav. 
Fordi den var funntom og det ellers ikke var mulig å ta ut kullprøve for datering, er det 
ikke mulig å tidfeste graven. Graven kan enten være fra tiden før gravanlegget ble bygget 
eller etter, i form av en sekundærgrav. 

Funnene. Datering 

Funnene fra grav l har fått nr. C. 37172 a-f. 
a) Leirkar av hovedformen R 354, jfr. Bøe: Jernalderens keramikk, fig. l, men med 

kraftigere profil. Randen er avrundet og svakt fortykket. Godset er temmelig grovt. 
Karets utside er lett glattet og av gulgrå farve. Karets høyde er 22,5 cm. Det er re
konstruert av mange fragmenter, og deler av formen er fylt opp med ny masse. 

Fig. 4. Leirkar av hovedformen R. 354. Foto: Universitetets Oldsaksamling. Oslo. 

50 



b) Fragmentarisk, kraftig profilert fibula av form som Almgren: Fibelformen, fig. 77-
80. Bevart er en 36 mm lang del av bøylen med foten og noe av nåleholderen, vide
re et løst, 27 mm langt stykke av spiralen og tre løse bronsetener som kan stamme 
fra nålen. Disse er henholdsvis 8, 9 og 11 mm. 

c) To fragmenter av ten er, kanskje nåler, av jern, 17 og 23 mm lange. 
d) Rund skive av bronse med tvenmål21 mm, med sentralt hull med tven-mål 7 mm. 

På den ene siden sees fire regelmessig plasserte innpunslede punkter. Stykket kan ha 
vært et spinnehjul. 

e) Fragmentarisk kam av gevir eller bein, med nærmest halvsirkelfonnet grep, dekorert 
med buelinjer, rette linjer og punktsirkler. Kammen foreligger i flere, delvis sam
menlimte fragmenter. 

f) 1529 gr brente bein, trolig av en 30-50 år gammel kvinne (jfr. rapport fra 
stud.mag.art Inger Sælebakke i top.ark.). 

H.J. Eggers (1955) har forsøkt å fastslå absolutt kronologi for romertidens relative perio
der B l-C3 ved hjelp av funn fra daterte funnplasser, og funn kombinert med mynter, ten-a 
sigillata eller glass. Materialgjennomgangen ga grunnlag for følgende dateringer i eldre 
romertid: Periode Bl: ca. 0-50 e.Kr., Periode B2: ca. 50-150 e.Kr. og Periode Cl: ca. 150-
ca.200 e.Kr. (ibid:230). 

Den mest systematiske og omfattende avhandling om kammer fra eldre jernalder er 
«Studien zu den germanischen Kammen der romischen Kaiserzeit» av Sigrid Thomas 
(1960). For ettlagskammer fra nordisk område suppleres dette arbeidet av Heid Gjøstein 
Resi i hennes avhandling om Hunn-gravplassen i Østfold (Resi 1986). 
I Kulåsparken er det funnet en ettlagskam med bueformet relieffornering. Tidligere er det 
funnet 19 ettlagskammer av gevir med bueformet relieffornering i Norge; 15 av disse 
stammer fra Østlandsområdet (ibid.:34). I Skandinavia finnes det relativt få kammer av 
denne typen (Ilkjær 1993:248). 

S. Thomas mente at kamtypen (1960:71-74: Type D, Tabell4) utelukkende dateres til 
B2 (ibid.:74). H.J. Eggers (1955:202) har ført opp denne kammen som en av ledeformene 
for B2. H.G. Resi viser at i funnkombinasjoner med fibler og ettlagskammer av gevir med 
bueformet relieffornering fra Østfoldsområdet tilhører de her både periode Bl og B2 
(Resi 1986:34, PL 104, kombinasjonsgruppe 1). 

En parallell til leirkaret fra Kulåsparken er et leirkar fra en gravhaug på Store-Dal, 
Skjeberg (Petersen 1916:Pl.I, fig. 2), som er funnet sammen med stykker av en sammen
satt beinkam. Det er et typisk kar fra de første århundrene av vår tidsregning (Bøe 
1931:12), men kan ikke datere graven nærmere. 

Mangelen på undersøkelser av østnorske spinnehjuls kronologi gjør det foreløpig van
skelig å tillegge dem daterende verdi (Resi 1986:36). Spinnehjul av bein og gevir fore
kommer gjentatte ganger i kombinasjon med fibel og ettlagskammer. Det første funn av 
spinnehjul av bronse i Østfold er fra grav l i Kullåsparken. En gjennomgang av funnma
terialet i Universitetets Oldsaksamlings distrikt viser at det er funnet 6 spinnehjul av bron-
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Fig. 5. Øverst: Ettlagskam med bueformet relieffornering. Nederst til venstre: Profilert fibula av 

form som A. 77-80. Nederst til høyre: Spinnehjul av bronse. 

Tegning: Tone Strenger. 
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se i Vestfold, to i Oppland, to i Vest-Agder og fire i Aust-Agder, i gravfunn fra eldre jern
alder. Det finnes også noen få eksemplarer av spinnehjul av bronse i Rogaland fra eldre 
je1nalder (Hofseth 1985:42). 

Det er fibulaen og ettlagskammen med bueformet relieffornering som får danne ut
gangspunkt for en datering av grav l i Kulåsparken. I den forbindelse skal noen parallelle 
funn kort nevnes. Fragment av en bronsefibel A. 77-80 foreligger i branngrav F. 15 fra 
Hunn (Resi 1986:32, Pl. 4.4). Fibelen i kombinasjon med berlokk, kam (ettlagskam med 
bueformet relieffornedng) og leirkar gir graven en sannsynlig datedng til eldre romertids 
yngre del (periode B2) (ibid.:69). I haug 103 fra Store-Dal kombineres to fibler A.77-80 
og en fibel A.l21 med bl.a. ettlagskammer av gevir med bueformet relieffornering og et 
spinnehjul av gevir eller bein (Petersen 1916:33, Pl. X, 4-6). I en gravhaug fra Berg, 
Brunlanes, Vestfold er det funnet to bronsefibler av formene A.77 -80 og A.l20-121 (Resi 
1986:34, Pl. 37.11-12), fragmenter av to ettlags gevirkammer: en med relieffbuedekor 
(ibid.:Pl. 37.8-9) og en med gravert ornedng (ibid.:Pl. 37.6), et fragment av et dekorert 
spinnehjul av bein eller gevir (ibid.:Pl. 37.7) og av en rund bein-nål (ibid.:Pl. 37.10). 

Funnet fra Kulåsparken bestyrker H.G. Resis inventarkombinasjon i gruppe l (Resi 
1986:Pl.l04). Ettlagskammer av gevir med bueformet relieffornering er en ledeform, som 
bare opptrer i gruppe l (ibid:34). Hun mener at fiblene i grupp l (A.68, 74-74, 77-80 og 
120-121) antyder pedode Bl og tidlig del av B 2 som gruppens tidsramme, som imidlertid 
en systematisk gjennomgang av fibelmaterialet først vil kunne bekrefte (ibid.:33). Følger 
en Ch. Beckmanns relative datering av fibler må A. 77-80 regnes til B2 (Beckmann 1969: 
15-17), og tilhører en type med stor utbredelse i Norden og på Kontinentet (Resi 
1986:46). Det antyder at graven i Kulåsparken kan være fra ca. 50-100 e.Kr. og seinest fra 
ca. 150 e.Kr. 

En kvinnegrav fra romertid 

H.G. Resi tar opp i sin bok om «Gravplassen Hunn i Østfold» (1986) muligheten av gjen
nom studiet av gravskikk å se sosial og politisk organisasjon. Hun mener at man gjennom 
å studere regionale forskjeller, kulturspesifikke uttrykksformer i gravformer og drakt
skikk etc., kan se en kulturell gruppetilhødghet som også bør ha sin motsvarighet i tem
toriell inndeling. Det er langt til tilsvarende funnkonsentrasjoner i Sverige og på 
Kontinentet, som vi finner her ved ytre Oslofjord. 

En jevn fordeling av manns- og kvinnegravene i ulike sosiale lag, samt skdflige kilder 
(Tacitus) kan tyde på at kvinner innehadde sosiale og religiøse posisjoner i samfunnet i el
dre romertid. Kan graven i Kulås si noe om det rituelle liv på denne tiden? 
Kammen er den mest tallrike gjenstandskategmien i gravgodsmatedalet som er bevart fra 
romertid-folkevanddngstid (Silven 1959). Kammer er funnet i både kvinne- og mannsgra
ver. Det kan tyde på at det var spesielt viktig at den døde fikk med seg en kam i graven. 
Trolig har det vært knyttet trosforestillinger til kammen. 
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A. Bennett (1987:27) viser til en avhandling av L. Haberg fra 1935 i folkelivsgransk
ning om begravelsesskikker hos allmuen på 1600, 1700 og 1800-tallet i Sverige. I følge 
denne kilden var skikken å brenne kammen når man kammet den døde i sammenheng 
med liktilberedningen eller å legge kammen som den døde var blitt gredd med i kisten. 
Ingen ville beholde kammen fordi onde makter kunne skade den som fikk tak i avkjem
met hår fra kammen. Forestillinger omkring død, likbrenning og begravninger er tradi
sjonsbundet og kan vedvare lenge i en eller annen form uavhengig av religionsskiftene. 
Det er detfor rimelig å annta at de samme forestillingene kan ha gjort seg gjeldende i jern
alderen (Bennett 1987:27). 

Døds- og gravleggingsritualet kan ha blitt betraktet som et overgangsrituale til en ny 
tilværelse, et nytt liv. På samme måte som vann er bmkt som et rituelt rensende middel, 
kan dette å kjemme den døde ha blitt sett på som en rituell renselse som forberedte den 
døde til et nytt liv, ikke minst ved å tilføre den livskraften som var nødvendig for gjenfø
delse i den nye tilværelsen hun eller han nå skulle tre inn i (Hoftun 1993:84). 

Det synet på religion, kult, og på lederskap i sin alminnelighet som fmmes av at kris
tendommen har en utpreget mannsdominans både i gudeverden, kultutøvelsen og det re li
giøse organisasonsapparatet, har tydeligvis innvirket på middelalderforfatternes gjengi
velse og beskrivelse av den førkristne religionen (ibid.:86). Nevnes kan at Snone i sin 
Y nglingesaga forsøker å forklare opprinnelsen til den nonøne religionens guder som en 
gudeliggjøring av tidligere konger og stormenn. 

Fmktbarhetsfunksjonen må ha vært det bærende og altoverskyggende prinsippet i den 
førkristne religion. Kammen kan detfor også være knyttet til fmktbarhetskulten. 

Kammer i Artemis Orthia-tempelet i Spmta, og et av relieffene på Gundestmpkjelen, 
tyder på at kammen kan ha vært bmkt som kultiske redskaper i dyrkelsen av en fmktbar
hetsgudinne, og at kvinner var ledere av denne kulten (ibid:95). 

Hvilken posisjon hadde kvinnen som ble gravlagt i Kulåsparken? Var det en religiøs 
kult her, hvor kvinnen spilte en spesiell rolle? Kan hun ha vært lederen for denne kulten? 
Kammen er som nevnt den mest alminnelige gjenstandskategorien i eldre jernaldergraver. 
Det var imidlertid bare utvalgte personer som fikk haugbegravelse. Hvis det bare var men
nesker med høy status som ble begravd på en måte som vi i dag er i stand til å registrere, 
kan det bety at kvinnen som er gravlagt i Kulåsparken innehadde en spesiell posisjon. 
Flere forfatterer har pekt på at mange av gravene fra Østfolds romertid nettopp er kvinne
graver (Resi 1986, Stylegard 1995). Frans-Arne Stylegar mener at det utrykker et reelt 
forhold, og antyder muligheten av at menneskene i eldre jernalder hadde en oppfatning av 
at de sto mest i gjeld til slektens avdøde kvinner (Stylegar 1995:47-49). 

O. Hoftun ( 1993) mener kammen trolig hadde en religiøs betydning i middelalderen i 
Norge, og at den kan ha hatt det i eldre jernalder. Undersøkelser av andre gjenstandsfor
mer kan kanskje gi nye interessante tolkningsforsøk om det rituelle liv i eldre romertid. 
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Fig. 6. Boplass/ag under gravanlegget. Stolpehull og mulige stolpehull er markert med skraverte 

streker og ildsted med X. Tegning: Tone Strenge1~ 
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Fig. 7. Stolpehull, mulige stolpehull og ildsteder på boplassen. Tegning: Tone Strenge1: 
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Hus og åker 

Under gravanlegget ble det funnet stolpehull og ildsteder, som kan tilhøre hus, og restene 
av en ardpløyd åker innenfor et område på ca. l Ox9 meter. Her ble det avdekket 30 ned
gravninger i undergrunnen, som består av morenegrus og sand. 17 av disse var runde eller 
svakt ovale groper, omgitt av steiner og fyllt med humusholdig mørkebrun sand. Gropene 
hadde et gjennomsnittlig tvenmål på 30 cm (20-50 cm) og dybde på 20 cm (8-35 cm). 
Disse tolkes som stolpehull, antagelig etter en eller flere huskonstruksjoner. Flere ned
gravninger kan ha vært en del av en veggrille. 

Utenfor området hvor gravanlegget lå, i den nordlige delen av feltet, ble det ikke funnet 
noen spor etter boplass eller andre kulturspor. I dette området, inklusiv deler av gravan
legget, er det nedgravd kabler som kan ha ødelagt mulige kulturspor. I den sørlige delen 
av feltet var det ikke mulig å påvise en sikker avgrensning, da det her bare er det området 
hvor gravanlegget lå som er totalgravd. I SV kvadranten var det to store trær som kan ha 
ødelagt eventuelle kulturspor. 

Funnene (C. 37172 h-u) under gravanlegget består av en flintpil, et flintavslag, to flint
kjerner, mange keramikkskår og ca. 1,2 kg brent leirklining. Både gjenstandene og den 

Fig. 8. U dekorerte skår av forskjellige leirkar fra boplassen. 

Foto: Universitetets Oldsaksamling. Oslo. 
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Fig. 9. Pilespiss av flint. Foto: Universitetets Oldsaksamling. Oslo. 

brente leiren lå konsentrert i den østlige delen av gravanlegget. Det er også i denne delen 
vi har ett sikkert ildsted og de fleste stolpehullene. Dette tilsammen skulle tyde på at det 
er her vi skulle vente å finne et hus. I NV-kvadranten ble det funnet brent leire med av
trykk etter pinner som muligens kan settes i forbindelse med et hus med flettverksvegger 
med leirklining. I et stolpehull, ca. l m Ø for ildstedet, ble det funnet minst 50 udekorer
te skår av ett eller flere ubestemte leirkar med nokså grovt gods og brent leire. I to stolpe
hull, som også er plassert i nærheten av ildstedet, ble det funnet 6 små udekorerte leir
karskår og brent leire. 

Et av stolpehullene er C 14-datert til tidsrommet 770-400 f.Kr., og ildstedet til490-400 
f.Kr. Flateretusjert spiss av flint, næ1mest bladformet pilespiss, er funnet i boplasslaget. I 
Sørskandinavia dateres overflateretusjerte spisser av flint til senneolitikum og bronseal
der (Mikkelsen 1989:294). I Telemark kan de dateres til senneolitisk tid, bronsealder og 
førromersk jernalder (ibid.:300), så flintpilen kan således være samtidig med boplassen. 
Det kan imidlertid ikke utelukkes at pilen kan skyldes tidligere aktiviteter på stedet. Den 
grove uornerte keramikken kan heller ikke med sikkerhet dateres til yngre 
bronsealder/førromerk je1nalder. 

Det er vanskelig å finne frem til et system av stolpehullene i retning av hus o.l. 
Leirkliningsstykker antyder allikevel, og tross alt sammen med stolpehullene, at det har 
stått ett eller flere hus på stedet en gang i slutten av yngre bronsealder eller tidlig i førro
mersk jernalder. 

I Rogaland er det de senere år undersøkt flere hus fra samme tidsrom som husrestene i 
Kulåsparken. Det første funn av hus fra bronsealder-førromersk je1nalder som i det hele 
tatt ble gjort på det sentrale Østlandet fant Trond Løken i forbindelse med utgravning av 
to gravhauger på det store gravfeltet på Opstad i Tune, Østfold, i 1974-76 (Løken 1978). 
Under haugene ble det funnet rester av et langhus, samt en ardpløyd åker. Restene av hu
set består av stolpehull, leirgulv, steinlegninger ved sannsynlige inngangspartier, mulige 
veggrøfter samt steinsatte og nedgravde ildsteder. Huset er minst 20 m langt og ca. 6 m 
bredt, med tak båret av to rekker jordgravde stolper, og vegger av leirklint flettverk eller 
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eventuelt planker. Leirkanestene (grov husgerådkeramikk) som er funnet over gulvlaget 
kan ikke gi noen datering av huset. Huset kan dateres til overgangen mellom yngre bron
sealder og førromerskjernalder på grunnlag av en C 14-datering fra ett ildsted til2370+/-
60 b.p. (ibid.: 152-157). Både funnmaterialet og stolpehullenes størrelse og form er sam
menfallende med det vi finner på boplassen i Kulåsparken fra samme tidsrom. Kanskje 
har det stått et hus her av samme type som på Opstad. 

Under gravanlegget og ned i den lyse undergrunnen av sand ble det også funnet endel 
ardspor over et område på 8x7 meter, for det meste i de områdene der det også var stolpe-
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Fig. 10. Ardspor (ardpløyd åker) i SØ-kvadrant under gravanlegget. Tegning: Tone Strenger. 
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hull og andre nedgravninger. Ardsporene var 4-6 cm brede og 1-3 cm dype. Vi kjenner til
svarende spor fra arkeologiske utgravninger bl.a. under gravhauger på Hunn i Borge 
(Hagen 1954), Grålum og Opstad i Tune (Løken 1978) hvor de også er avdekket under 
gravanlegg. Når ardsporene bare finnes under gravanlegget, skyldes det at graven har be
vart sporene. Den opprinnelige åkeren må derfor ha vært vesentlig større enn det som er 
bevart av ardspor. 

Hvor gammel er så denne ardpløyde åkeren? Den er i alle fall eldre enn gravanlegget 
fra eldre romertid. Om den er eldre eller yngre enn restene etter bebyggelsen under hau
gen, er vanskeligere å avgjøre. Et par steder berører ardsporene og nedgravningene hver
andre, men det var ikke mulig å se hva som var eldst. Det er mest nærliggende å tro at ard
sporene er eldre enn restene av bebyggelsen, da de ikke ble synlig før etter at de fleste 
nedgravningene var renset frem. Det betyr i så fall at det lå en kornåker her på nordskrå
ningen av Kulåsparken en gang i bronsealderen. Det er også mulig at kornåkeren har en 
enda eldre opprinnelse - yngre steinalder - da det eldste jordbruket trengte inn i Østfold. I 
Kulåsparken er det tidligere funnet 2 bergartsøkser og l flintøks fra yngre steinalder. I by
området (Bonegård) er det tilsammen funnet 31 oldsaker fra yngre steinalder/bronseal
der. 

Husrester og ardpløyd åker har kommet til som et nytt trekk i et fra før interessant om
råde for arkeologien. Dette landskapet har trolig flere ovenaskelser å by på. Fremtidige 
undersøkelser kan kanskje gi svar på om gård og gravplass går tilbake til bronsealderen. 

Summa ry 

A woman's grave from the Early Roman Iron Age and the traces of earlier agrarian 
activity and house it covered 

During the 1986-87 excavations at Bonegård, gm. l, Sarpsborg, Østfold, two graves were 
unearthed and investigated. One was the grave of a woman from the Early Roman Iron 
Age, the other a "flat grave" or secondary burial. 

Althoug it was previously known that the grave field, now part of Kulås Park in the 
centre of Sarpsborg, contained bearly 50 burial mounds and 8-1 O "flat graves", few of the
se have been professionally excavated. In a burial mound removed in 1955, there were 
found cremated bones and pieces of a broken ceramic vessel from the 3rd century AD. 

Under the recently excavated woman's grave were found traces of scratch-plowed fi
elds, as well as post hol es and a fire-place. These habitation remains represent some of the 
first secure evidence of an agrarian settlement from the transition period between the 
Bronze Age and the Pre-Roman Iron Age to be found in East Norway to date. 
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Jostein Bergstøl 

Synlige kvinner - usynlige menn. 
Graver og ideologi på Jæren i eldre 
jernalder 

Utgangspunktet 

Denne artikkelen skal handle om hvordan en spesiell arkeologisk kildekategori, graver, 
kan brukes til å skrive en sosial historie. I dette tilfelle dreier det seg om å belyse deler av 
Jærens sosiale historie i yngre romertid og folkevandringstid gjennom gravfunnene fra 
Kvassheim sør på Jæren. Denne historien er basert på noen svært enkle forutsetninger: en 
grav er en del av en begravelse, - og en begravelse er et sett med ritualer det levende sam
funnet bruker når det konfronteres med døden. 

Gravfeltet jeg har valgt å bruke ligger på gården K vassheim i Hå kommune i Rogaland 
fylke. (Fig. l) Det har vært ca 250 graver på feltet, men i dag er det ikke mer enn halv
parten igjen. Alle haugene er oppbygd av rullestein fra stranden. De høystliggende hauge
ne har en kappe av sand og jord oppå. 

Feltet er plassert på begge sidene av K vassheimånos utløp, ei lita flomelv som kommer 
fra de høyereliggende omTådene på Jæren. Gravene ligger på voller som er dannet av 
gamle strandlinjer. Disse vollene er mientert parallelt med strandkanten. På nordsiden av 
elva strekker feltet seg innover mellom strandvollene. Gravfeltet består av runde, ovale, 
lange og firesidige anlegg. Størstedelen av gravene er runde og lange. 

K vassheimgravfeltet er det sørligste av en rekke gravfelt som kalles strandgravfelt som 
ligger i strandbeltet fra Sele i nord og 4 mil sørover til K vassheim. Det er kjent mer enn 
600 graver på denne strekningen (Tysdall983:4; Møllerop 1960a:6). 

Før jeg presenterer gravfeltet videre vil jeg gjøre rede for det teoretiske grunnlaget den
ne analysen er bygget på. 

Teoretisk bakgrunn 

De siste 5-l O årene har gravarkeologien fått en ny renessanse. Fokus er blitt flyttet fra den 
gravlagte personen til samfunnet som utførte handlingen. Denne artikkelen er på dette 
området i tråd med de nyere retninger. 

Den amerikanske arkeologen Randall McGuire har skissert en måte å nå mening bak 
de rituelle handlingene (McGuire 1992b:77). Det essensielle i McGuires teori er å se gra
vene i sammenheng med øvrig arkeologisk kildemateriale. Den teoretiske tilnærmingen i 
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Kvassheim 

. . . . . . . . . . .. 
....... \\ o 

Fig. l. Kvassheim ligger langt syd på Jærstrendene i Rogaland. (Etter Lillehammer 1988:367) 

denne artikkelen er basert på McGuire, altså et forsøk på å anvende hans marxistiske ram
meverk på et norsk mateliale. Man kan stille spørsmål om marxistisk samfunnstemi frem
deles har livets rett. Som politisk ideologi ligger marxismen lavt om dagen. 

I et intervju med Europabevegelsens avis «Flertall» i februar 1994 uttalte Inge Lønning 
følgende: 

«Marxismen er helt uten evne til å forandre nåtiden og fremtiden, - til gjengjeld har 
den ubegrensete evner når det gjelder å forandre fortiden .... alle rettroende ideologis
ke systemer har et ubegrenset behov og de1jor også ubegrensete evner når det gjelder 
å tilrettelegge fortiden slik at det passer til den medbragte konklusjon.» 

Dette sitatet peker på et mulig problem ved det å anvende marxistisk teori, men det er mu
lig å se marxisme som flere ting, både som en måte å forstå verden på, en kritikk av ver
den og en måte å endre verden på. Jeg vil i denne artikkelen legge vekt på det første; mar-
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xisme som en måte å forstå verden og forhistorien på. Marxismen brukes her som en so
sial teori, og ikke en praktisk -politisk ideologi. Ved å gjøre et slikt skille er det etter min 
mening mulig å styre unna det potensielt problematiske ved å bruke marxistisk teori. 

Den marxistiske arkeologien ser samfunnet som en helhet, der alle deler er vevet inn i 
hverandre. En dialektisk analyse kan vise at det kan finnes motsetninger mellom f.eks. 
gravritualer og andre aspekter av den sosiale strukturen. Marxistisk arkeologi skiller seg 
dermed vesentlig fra systemteorien som ser helheten som en sammensetning av flere sub
systemer. 

Den dialektiske marxismen hevder at verden er bygd opp gjennom motsetninger. En 
enkel definisjon av dialektikken er ikke mulig å gi, men hovedideen er å se den sosiale 
verden som en strøm av interne motsetninger. Det som driver denne bevegelsen er mot
setninger og ikke, som i systemteorien, en streben etter balanse og likevekt. 

Motsetninger i dialektikken refererer til relasjonsmotsetninger; ideen om at alle sosiale 
kategorier defineres av og krever en motsetning. F.eks: Herre/slave, lærer/student osv. 
Disse motsetningene former en enhet. Man kan ikke studere den ene uten å ta hensyn til 
den andre. Målet med en dialektisk studie er ikke å lage generaliseringer om universelle 
motsetninger, men å studere de spesielle motsigende prosessene i et gitt historisk tilfelle. 
I dette ligger det at man ikke kan produsere en enkelt, sann versjon av histmien. Hvis her
re/slave-forholdet blir studert fra slave-synspunktet blir resultatet annerledes enn om man 
ser forholdet fra henens synspunkt. Billedlig kan man si at dialektikken gir oss en linse å 
se igjennom, men den sier oss ikke hva vi vil se der. Årsakene til endring i et samfunn må 
altså søkes i motsetninger de sosiale relasjoner inneholder, og de naturlige og kulturelle 
rammene som er gitt fra tidligere generasjoner. 

Makt og ideologi 

I en marxistisk arkeologi står begrepet makt sentralt. De fleste generelle diskusjoner om 
makt går på denne problemstillingen: Hvordan kan A få B til å utføre noe? Dersom A får 
til dette sier vi at han har makt over B. 

Et viktig skille i teorier om makt er delingen mellom «makt til» og «makt over». Makt 
over refererer til en person eller gruppes dominans over andre, mens makt til defineres 
som å være i stand til å skape ressurser eller å endre en gitt situasjon (Paynter & McGuire 
1991:6). 

Makt er oftest studert i formelle politiske institusjoner. Denne innfallsvinkelen har le
det til en oppfatning av makt som tilsidesatt fra samfunnet som helhet, at makt er noe som 
fins i noen samfunnsinstitusjoner og ikke i andre. Et marxistisk perspektiv derimot, vil si 
at makt finnes som et element i alle forhold og i alle skalaer. Man kan studere 
foreldre/barn relasjoner ut fra et maktperspektiv, men det er klart at man ikke kan nå alle 
aspekter av forholdet på denne måten. Det er allikevel et viktig perspektiv, og bør under
søkes sammen med flere andre. 
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I eksemplet med A og B kan A's makt over B vanskelig eksistere over tid dersom den 
kun opprettholdes av negative sanksjoner. Makten må legitimeres på en eller annen måte. 
Dersom B ser A's ønske som rettferdig vil et slikt skjevt maktforhold kunne eksistere over 
tid. Det store spørsmålet blir da: Hvordan kan det ha seg at B godtar, og er aktiv opprett
holder av sin egen undertrykking? Den vanlige tolkningen er at eliten, altså A, påtvinger 
B en ideologi som gjør at man ikke tør å opponere (Paynter & McGuire 1991:5ff; 
Hedeager 1992:94). 

Ideologier kan mystifisere og gi usanne bilder av maktrelasjoner på minst to måter: 
l: Den kan nekte for eksistensen av ulikheter, og 
2: Den kan naturalisere disse ulikhetene. 
Et eksempel på det siste er at de aller fleste amerikanere ser på seg selv som middelklas
se, selv om deres faktiske sosiale posisjon er høyere eller lavere (McGuire 1992b: 13). 

Naturaliseringen av ulikhetene betyr ikke at man benekter at det finnes sosial differen
siering, men nekter for at ulikhetene er sosiale produkter. Mystifiseringsprosessen kom
mer ikke fra enkeltelementer, men fra systemer og sett av elementer. Når man studerer 
graver utfra dette perspektivet vil det dermed si at gravritualer ikke mystifiserer i seg selv, 
men fordi de er en del av et stort kompleks av symboler og overbevisninger som står i en 
sosial kontekst. Det er derfor ikke mulig å forstå rollen begravelsesritualet spiller i mysti
fiseringsprosessen uten referanse til dette større systemet av mening (McGuire 
1992b:13). 

Ideologi er et svært sentralt begrep innen marxistisk teori. Det har også vært sentralt i 
de senere års gravarkeologi. Det er gitt mange forskjellige definisjoner av begrepet. 

Lotte Hedeagers gravanalyse kan stå som et eksempel på den mest vanlige bruken av 
ideologibegrepet. De dominerende sosiale grupper (dvs. de som kontrollerer produk
sjonsmidlene) vil forsøke å legitimere deres dominans gjennom en ideologi for hele sam
funnet. Dette vil bla. bli uttrykt gjennom symboler, sosiale normer, regler og ritualer 
(Hedeager 1992:94). Denne forståelsen av ideologi kalles «the dominant ideology the
sis». Den kan formuleres slik: I alle samfunn som er basert på en ujevn maktfordeling er 
det en dominerende klasse eller gruppe som kontrollerer både den materielle og den men
tale produksjonen. Gjennom sin kontroll over den ideologiske produksjonen er den domi
nerende gruppen i stand til å konstruere sannheter (Abercrombie et al. 1980: 1). 

Religionsforskeren Catherine Bell definerer ideologi som «et instrument for tilegning 
av en legitimeringsretorikk av maktholdende og maktsøkende grupper». Alle ideologier 
er alltid i dialog med, og derfor formet og tvunget av, de individene de gjenspeiler, under
trykker og manipulerer. Derfor vil ideologier kun eksistere i konkrete historiske former og 
i spesifikke relasjoner til andre ideologier (Bell1992:190f). 

Jeg er ikke uenig med ovennevnte synspunkter at ideologi kan fungere som en legiti
meringsretorikk for maktholdende grupper, men mener at det ligger mer i begrepet enn 
dette. Det er viktig å se også de undertrykte gruppers meningsproduksjon. Min definisjon 
av ideologibegrepet ligger derfor på linje med Bell (1992). Jeg vil fremholde at det er vik
tig å ikke begrense forståelsen av begrepet til kun de herskende klasser. De maktholdende 
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grupper vil bruke ideologi for å legitimere og reprodusere de eksisterende sosiale fmma
sjonene. De undertrykte gruppene vil utarbeide sine egne motideologier i forsøk på å en
dre maktstrukturene. En herskende gruppes ideologi må derfor alltid ses i et dialektisk 
forhold til de menneskene den er i dialog med. En ideologi er ikke et fenomen som plut
selig eksisterer. Ideologien er et resultat av menneskers forhandlinger og manipulasjoner 
i maktspill. Skapelsen og opprettholdelsen av ideologier er derfor en konstant pågående 
handling. Denne handlingen utføres både gjennom verbal og materiell symbolsk kommu
nikasjon. 

Rituale 

Jeg mener, med McGuire, at vi ikke er tjent med å gi en enkel definisjon av hva et rituale 
er. Det sentrale er å forstå menneskers levde erfaringer. Ritualer inngår i disse erfaringe-

o 
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Fig 2. Gustafsons kart over grmjeltet, bearbeidet av Grete Lillehammer (1985) 
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ne. Meningene i ritualene ligger i det dialektiske samspillet mellom disse og andre per
sonlige erfaringer. 

Bell konkluderer i sin bok også med at man ikke er tjent med noen allmenngyldig defi
nisjon av hva rituale er. Den ritualiserte handlingen må forståes utfra sin kontekst. Hun 
mener at det hverken er mulig eller fmmålstjenlig å definere rituale som et eksisterende 
objekt eller fenomen med klare karakteristika. Man bør frigjøre formatet for å demonstre
re originaliteten i handlingen. Poenget i hennes argumentasjon er å se ritualiseringspro
sessen som det sentrale. 

Ritualet er bygget over aksepterte tradisjoner, enten man endrer dem eller beholder 
dem i gammel form. For at ritualet skal tale effektivt og med autoritet må det være gjen
kjennelse blant deltagerne. Ritualet konstruerer argumenter i stedet for å formidle dog
mer. Deltagelse i et rituale er ikke bare en passiv handling. Man repeterer gang på gang 
argumenter i ritualets insisterende vokabular (Bell 1992: 195). 

Kort oppsummert kan man da si at gravene, slik vi finner dem i dag, er rester etter et ri
tuale som ble utført i eldre jernalder. Dette ritualet inneholder ideologiske uttrykk. Målet 
for meg er å forsøke å skille ut og nærme meg en forståelse av det ideologiske budskapet 
i gravritualet. 

Grmifeltet på Kvassheim 

Materialet har passert gjennom mange hender gjennom de hundre årene som er gått siden 
Gabriel Gustafson foretok utgravningene på K vassheim. Bakgrunnen for hans undersø
kelser var å sette tidligere løsfunnede fibler inn i en kronologisk sammenheng. 

Rett etter århundreskiftet flyttet Gustafson til Oslo, hvor han ble professor i arkeologi 
og bestyrer av Oldsaksamlingen. Han hadde tanker om å fullføre katalogisetingen av ma
terialet etter at han flyttet til hovedstaden, men så skjedde det uheldige (for 
Kvassheimmaterialet) at det ble funnet et vikingskip i Oseberghaugen. Dermed ble mate
rialet liggende. 

Håkon Shetelig fullførte katalogisetingen av materialet, og Eyvind deLange påtok seg 
å lage en publikasjon. Dessverre døde deLange før han ble ferdig, og materialet ble igjen 
liggende upublisert helt til Grete Lillehammer samlet de løse trådene i sin magistergrads
avhandling (Lillehammer 1985). 

Det var opprinnelig omkring 250 hauger på Kvassheim og det ble gravet i 128 av disse. 
Det er både runde, lange og firkantede graver på feltet. Gustafson var opptatt av å under
søke alle typer. Han gjorde ingen funn i de firkantede haugene, men både han og Grete 
Lillehammer antar likevel at dette dreier seg om graver (Lillehammer 1985:24ff). 

Den teoretiske rammen rundt denne oppgaven har som prinsipp at helheten er større 
enn summen av de enkelte delene. «Helheten» utgjør de forskjellige arkeologiske funn
kategoriene satt sammen. 

Måten jeg har gått frem på når jeg har gjennomgått materialet er at jeg har lett etter 
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mønstre. Ved å «plukke gravene fra hverandre» har jeg lett etter fellestrekk som gjør det 
mulig å gruppere dem. Utgangspunktet er kronologisk. Det foreligger ingen radiologiske 
dateringer, så alle gravene er datert utfra gjenstandstypologier. Her har jeg tatt utgangs
punkt i Grete Lillehammer og Mona Mortensens avhandlinger, og vil ikke diskutere date
rings grunnlaget videre her (Lillehammer 1985; Mortensen 1991). I denne artikkelen vil 
jeg presentere de mønstrene som jeg mener å ha funnet, uten å drøfte fremgangsmåten vi
dere. Jeg henviser delfor til min hovedoppgave for mer detaljer og kildekritikk (Bergstøl 
1995). 

Utviklingen av gravskikken på gravfeltet kan kmt oppsummeres slik: 

Før-romersk/eldre romertid: 

I hundreårene rundt Kristi fødsel ble det anlagt noen få, runde hauger på den øvre strand
vollen. Likene ble kremert og beinrestene lagt i urne i relativt store gravhauger. 

A.D. 

100·~------------------------------------------------------------~n 

eo~---------------------------------------------~--------------~H 

sooJ----------------------------------------------r---------------~ 

7001----------------------------------------------r--------------~ 

10~+-------------------------------------------------------------~ 

Fig 3. Alle dateringene er gjort på typologisk grunnlag. Det er bare de gravene som kan dateres in

nenfor en hundre års margin som er tatt med i analysen. Denne utvelgelsen er gjort for å kunne se 

når endringer oppstå1~ 
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Ca 250-300 e.kr.: 

Etter ca 250 begynner hovedfasen på gravfeltet. Før disse gravene var det bare to store 
hauger på den øverste strandvollen. Den første gruppen består av små, ovale hauger med 
svært beskjedent gravgods. Disse ligger i en gruppe på den nederste strandvollen syd for 
Kvassheimsåno. Ingen av likene er kremert. Dette er blant de tidligste ubrente haugleg
gingene vi kjenner i den sørnorske jernalderen. Disse haugene er ovale. Dette er en ny 
ytre form på gravanleggene som i neste århundre utvikles til virkelig lange hauger. Det ser 
ikke ut til å være noen forskjell på manns- og kvinnebegravelser i denne tidligste fasen. 

Ca 300-400 e.kr.: 

Det største antallet graver er anlagt i dette århundret. Haugene er både små og store og de 
er lokalisert på den nederste strandvollen hovedsakelig nord for elva. For første gang an
legges det langhauger. Etterhvert blir denne fmmen mer og mer vanlig, slik at størstede
len av haugene fra dette århundret er langhauger. Innholdet i gravene varierer fra relativt 
fattig til rikt. Det er ingen graver som kan kjønnsbestemmes som mann, de fleste som 
kvinner. Det er stor variasjon i gravene, fra bare et par keramikkskår, til store mengder 
smykker og draktutstyr. Det er særlig i tidsrommet 350-400 det er mange graver. 

400-500 e.kr.: 

Det er mange graver også fra dette hundreåret. Gravskikken er forholdsvis lik den i slut
ten av yngre romertid, men det er litt flere graver på sydsiden av elva. Gjennomgående er 
det litt fæne gjenstander enn i det foregående hundreår. Det er en manns grav som kan da
teres til folkevandtingstid, uten å kunne plasseres innenfor epoken. Denne kan også være 
fra 500-tallet. 

500-550 e.kr.: 

Det er mulig å se flere markerte forskjeller fra tidligere. På felt 3, som igjen blir tatt i 
bruk, er det anlagt flere store hauger, både runde og lange. Det er stor forskjell i utstyrs
mengde, fra noen få fattige til litt flere rike graver. Det er fremdeles flere kvinner enn 
menn, men mennene blir stadig mer synliggjorte gjennom gravgodset. Etter 550 går grav
feltet ut av bruk. Det er bare to graver på feltet som kan dateres til yngre jernalder, og de 
har også usikker funnkontekst. 
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Mønstre i gravmaterialet 

Det er med bakgrunn i ovennevnte beskrivelse jeg vil trekke ut noen elementer som har 
trådt frem under gjennomgangen av gravskikken. Jeg behandler de fremkomne mønstrene 
i den rekkefølgen de opptrer i tid. De mønstrene som har fremkommet under gjennom
gangen kan defineres både gjennom tid og rom. 

Det første mønsteret som fremkom var økningen i antall graver fra 250 e.kr. Dette er 
den egentlige starten på gravfeltet. Før disse haugene ble anlagt lå det bare et par store 
hauger på den innerste strandvollen. Det er bare tre graver som kan dateres sikkert til den
ne fasen, men det er to graver til som ser ut til å understreke tendensen, men de har gjen
stander som er vanskelig å datere nøyaktig nok. Alle disse tidlige gravene er små og ova
le i formen. 

På 300-tallet krysses flere mønstre. Det er relativt store endringer i gravritualene gjen
nom dette århundret. For det første øker antallet personer som er blitt gravlagt i synlige 
gravminner markert. Dette er sannsynligvis et resultat av både en økning i antall mennes
ker og at en større andel av befolkningen er blitt gravlagt i synlige gravminner. 

Det andre mønsteret som samtidig kan ses er at kvinnegravene blir flere, og faktisk do
minerer i antall. Det kan ligge mange menn i de funntomme og sparsomt utstyrte gravene, 
men de har ikke fått den markeringen som mange av kvinnene har. En stor del av kvinne
ne er grav lagt i lange hauger, som nå opptrer for første gang på feltet. Lange hauger er, 
gjennom hele perioden gravfeltet er i bruk, kun forbeholdt kvinner. Disse haugene setter 
etterhvert sitt helt klare preg på gravfeltet. Det har altså vært viktig å markere noe kvinne
lig i begravelsene. 

Det tredje mønsteret som tegner seg er at flere personer gravlegges i samme haug. Den 
innbyrdes likheten mellom disse gravene er stor, og det styrker antagelsen om at de som lig
ger i samme haugen har et religiøst, sosialt eller familiært slektskap. Antallet gjenstander i 
hver grav øker kraftig i dette århundret, spesielt i de anleggene som har flere begravelser. 

Det neste hundreåret (400-500 e.kr) viser en kontinuitet i gravskikken fra århundret før. 
Det skjer en liten dreining i gravleggingene ved at flere døde begraves på sydsiden av 
elva. Dette kan nok forklares med at det nordre feltet begynte å bli fullt. 

Fra begynnelsen av 500-tallet kan man se markerte endringer i gravskikken. Det ve
sentligste er nok at menn fremstår som en gruppe, markert med våpen. De aller fleste 
mennene er begravet på felt 2, nærmest elva. Et annet mønster som kan ses er at størrelsen 
på en del av gravene øker voldsomt. De største gravene er plassert på den innerste strand
vollen og «ruver over» resten av feltet. Det aller klareste mønsteret gjennom hele feltets 
brukstid er det bruddet som kommer mot midten av århundret. Gravfeltet brukes ikke mer. 
De døde forsvinner for arkeologene. I løpet av hele yngre jernalder er det bare mulig å 
identifisere to graver. Årsakene til dette plutselige bruddet kan være mange; K vassheim 
kan ha blitt fraflyttet, en ny gravskikk benyttes som ikke setter materielle spor, eller at 
kronologiene jeg bygger på for å datere gravene kan være gale. Jeg ser en endring i grav
skikken som den mest sannsynlige forklaringen. 
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Arkitektur som kontekst til gravene 

Hvordan skal vi så forstå disse gravene? Som jeg postulerte imliedningsvis er det nødven
dig å se gravene i den sosiale konteksten de er utført i. Den aller viktigste konteksten vi 
som arkeologer kan studere, er etter min mening husene. Ved å studere husbyggingen kan 
vi sette gravritualet opp mot viktige deler av det som skjer i dagliglivet. Det er allment ak
septert at gravene inneholder ideologiske uttrykk. Jeg vil hevde at også husene inneholder 
det samme. Man kommer ikke hjem fra en ideologisk begravelse til et ikke-ideologisk 
hjem. Det ligger ideologiske føringer i alle ledd av samfunnet. 

Det er dessvene ikke gjort noen forsøk på å finne spor etter bosetningen på K vassheim. 
Jeg må derfor se på den type bosetning som er typisk for det sørlige Rogaland. 

Hustypen i romertid og folkevandringstid er vanlig treskipet type som vi finner over 
hele landet. Sammenligninger som Trond Løken har gjort viser at husene med steinvegger 
er konstruksjonsmessig like de med trevegger (Løken 1992:35,fig.4). Det har stått treveg
ger på innsiden av steinveggene også i disse husene (Myhre 1980:35). Inngangene, stol
pene og ildstedene har vært plassert likt. 

Jeg skal ta for meg noen av de endringene som skjer i husbyggingen i yngre romertid. 
Dette er en forenklet fremstilling. 

For det første blir husene mer ensartet i formen i forhold til tidligere. Dette gjelder både 
ytre form og rominndeling. Denne tendensen at husene blir mer og mer like kan ha mange 
forkladnger. En sentralmakt kan ha presset på beboerne en spesiell fmm, det kan ha vært 
«mote», eller det kan ha vært nye gjøremål i dagliglivet som tvang frem en ensretting av 
formen. Forklaringene kan være funksjonelle eller ideologiske. 

For det annet bygges nye hus direkte oppå tomten av det gamle. Dvs at når et hus er for 
dårlig til å brukes blir det brent for å gi plass til det neste huset. Dette kan observeres over 
hele Norden. Man får en «tunkontinuitet» i stedet for en «områdekontinuitet» (f.eks. 
Løken 1991 :9; Hedeager 1992). 

For det tredje kan man på Forsand se at landsbyens struktur «setter seg», dvs at formen 
blir fastere regulert. Når et nytt hus blir bygget over det gamle, består strukturen i lands
byen, selv om alle husene over tid skiftes ut. Dette tolker jeg som at innbyggerne aksepte
rer strukturen i landsbyen, og de grenser og muligheter den setter på dagliglivet. 

For det fjerde skjer det en fortetting av gårdsanleggene, og de1med også en økning i an
tall gårdsenheter utover i yngre romertid (A. Lillehammer 1994: 156f). 

I løpet av de siste tre hundreårene i eldre jernalder introduseres hallen som et nytt element 
på de største gårdene (Herschend 1993). Dette kan ses både i landsbyen på Forsand og i de 
større gårdsanleggene, som Ullandhaug, Sostelid og Lygaland (Myhre 1980:324 og 394). 

På den største gården på Forsand er hallen skilt ut som en egen bygning (Løken 
1991,29, fig.5). På Ullandhaug og Sostelid er festhallen bare en del av et av husene på 
gården. Hallen skiller seg ut med relativt fæne funn, men disse er gjerne av finere kvalitet 
enn i de øvrige rommene. Det er lite kokepotter og simpel keramikk, mer spannfmmede 
leirkar, og et og annet glasskår. 
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En tanke som ble lansert av Erik Hinsch var at de store naustene fra eldre jernalder kan 
ha vært brukt som festhall, slik det er eksempler på fra middelalderen (Hinsch 1961). 
Naustene har ikke takbærende stolper, slik at rommet inni har stor gulvplass. Det er også 
funnet store ildsteder sentralt i naustene (Rolfsen 1974:45). Plasseringen til noen av disse 
ildstedene indikerer at de ikke kan ha vært i bruk mens det var en båt i naustet. Det er ikke 
gjort funn av tufter eller gårdsanlegg på K vassheim, men det er 4 store naust som dateres 
til eldre je1nalder, like nord for gravfeltet. 

Analogier 

Etter å ha sett på materialet vil jeg kort peke på noen likhetspunkter fra to skriftlige kilder. 
Som en parallell til hallen og de ideologier som var styrende vil jeg trekke inn analogier 
fra «Beowulf-kvadet» og beretningen om «den hellige goter Sabas' lidelseshistorie». 
Utgangspunktet for analogiene er en artikkel av FI·ands Herschend (1992). 

I Beowulf-kvadet beskrives hallen som det stedet hvor de øverste av samfunnets menn 
kom sammen. Fra dette rommet ble samfunnet ledet. Da uhyret Grendel tok over hallen 
rokket han dermed ved hele systemets bærende konstruksjon. Beowulf måtte overvinne 
monsteret og hallen måtte gjeninntas for å garantere ny orden i kaos. Hallen blir stående 
som et symbol for de øvre klassers rett og makt til å styre samfunnet. 

Den sosiale konflikten i Beowulf-kvadet er svært lilc den som skisseres i det visigotis
ke samfunnet. Helten er her den som utfordrer den etablerte makten. Ved å nekte å delta i 
rituelle måltider arrangert av den ledende sosiale gruppen, setter Sabas spørsmål ved sam
funnets orden. Han må til slutt dø (Herschend 1992:159f). 

Begge disse kildene beskriver spenninger mellom sosiale grupper i samfunnet. 
Herschend viser hvordan mennene fra de øvre sosiale lag hadde skapt seg et fysisk og 
sosialt rom i hallen som garanterte for den sosiale orden. Det er delfor interessant når 
man kan se spor etter bygninger som kan tolkes som «forløpere til hallen» i det arkeolo
giske materialet (Herschend 1993; Myhre 1980). Selv om de arkeologiske eksemplene er 
få, antyder de at hallen var stedet for lederskap. De øverste delene av hierarkiet skapte et 
fysisk og ideologisk «rom» for individualitet som var tilsidesatt fra den rene overlevel
sesøkonomien. De skapte et sted for en muntlig tradisjon hvor individer fra de høyere 
strata i samfunnet ble helter. Hallen gav muligheter for kommunikasjon på et sosialt nivå 
som utelukket de som hørte til lavest på rangstigen (Herschend 1993:195f). Ved å skille 
ut hallen som et eget hus eller et eget rom har de skapt en forestilling både for rik og fat
tig om at det er en gruppe som står i en særstilling i forhold til de andre. Denne atskillel
sen ble igjen brukt til å legitimere den makten som den dominerende gruppen tilegnet 
seg. 
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Et tolkningsforsøk 

Etter min mening har gravmateriale tradisjonelt blitt brukt for direkte i forsøk på å skrive 
en sosial historie. Man kan kun nænne seg en forståelse gjennom å se gravene mot den 
konteksten de er utført i. Utfra det teoretiske rammeverket som er skissert ovenfor er sam
funnet bygd opp gjennom interne motsetninger. Det er i disse motsetningene de ideolo
giske uttrykkene blir tydeliggjorte. Jeg vil derfor forsøke å sette mønstrene fra gravene 
opp mot mønstrene i husbyggingen, og forsøker derigjennom å vise hvordan begravelses
ritualet ble brukt aktivt i et maktspill. 

Som vist ovenfor skjer det en ensretting i bolighusets utvikling i yngre romertid. 
Hovedtypen har vært den samme i eldre romertid, men det var da individuelle forskjeller 
fra hus til hus. I yngre romertid ble husene så like at man sannsynligvis kunne gå inn i 
hvilket som helst hus i Rogaland og umiddelbart orientere seg. Stolpene, ildstedene og 
rominndelingen var den samme. Man har strebet mot en felles mal i byggingen. Det er 
også i denne perioden at Bjørn Myhre ser festhallen på Ullandhaug. 

Ser man på gravene fra K vassheim fra den samme perioden skjer det også der en mar
kant utvikling. Etter ca 250 e.kr. øker antallet gravlagte noe i forhold til tidligere. Disse 
individene er alle lagt i ovale hauger og det ser ikke ut til å være noen forskjell på manns
og kvinnegraver. På 300-tallet øker antallet gravlagte drastisk. Mellom 350 og 400 er det 
hele 25 begravelser på feltet. Det er både runde, ovale og lange hauger, med gravutstyr 
som varierer fra rikt til fattig. 5 graver fra dette århundret kan ikke kjønnsbestemmes, 
mens resten (27) er kvinner. 

Hva kan så grunnen være til at kvinnene plutselig dominerer gravfeltet på denne må
ten? Det må på en eller annen måte ha oppstått et viktig skille mellom kjønnene engang 
på 300-tallet. Jeg mener at det ikke er tilstrekkelig å anta at mennene kom bort på havet 
under fiske, eller døde i krig. Dette kunne ha forklart en overvekt av kvinner, men ikke en 
total dominans. Svaret må søkes i gravskikken. Vi ser en ensretting i boligene samtidig 
som det oppstår en skjevhet i gravene. Det faktum at boligene blir likere kan tolkes slik at 
man nå orienterer seg utover bare det gårdsanlegget eller den landsbyen man bor i. Man 
ser seg selv som en del av et støne område. Dette kan henge sammen med økonomiske 
og/eller strategiske forhold. Dette er en stor diskusjon som jeg ikke kan føre videre her. 
Det har for eksempel vært diskutert om leidangordningen går tilbake til eldre jernalder 
(Myhre 1985). 

Aktørene i dette «storsamfunnet» er for det meste menn. Livet i familien kan ha vært 
preget av likhet mellom kjønnene, men ettersom «storsamfunnet» spiller en større rolle 
også i dagliglivet, utvikles en mannsdominans som tidligere ikke var der. I sin studie fra 
Sunnmøre konkluderer Tove Hjørungdal også med at det oppstår «mannsforbund» i yng
re romertid som går på tvers av slekts- og klassetilhørighet (Hjørungdal1991:113). Min 
påstand er at hallen blir stående som et symbol på denne mannsdominansen i samfunnsli
vet. 

Men tilbake til kvinnene - Hvmior blir de plutselig enerådende på gravfeltet? Dersom 
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de mister reell makt og innflytelse burde vel ikke dette gi seg uttrykk i en slik dominans? 
Som jeg har uttrykt ovenfor må vi f1i oss fra de direkte tolkningene av gravene. Gravhaug 
er ikke nødvendigvis ensbetydende med makt. Kvinnene kan ha blitt gitt en status i døden 
som kompensasjon for den posisjonen de mistet i livet. Gravritualene kan delfor ha blitt 
ladet med ideologiske budskap om kvinnens verdi i et samfunn hvor hun stadig fikk min
dre innflytelse. 

Ved å bruke gravskikken aktivt til å markere kvinnenes posisjon har man detmed gjort 
de forskjellene som utvikles i yngre romertid til en gudgitt ordning. Som jeg var inne på 
tidligere er en viktig del av de ideologiske budskapene å naturalisere og mystifisere makt
forhold. En begravelse er et sett med ritualer som taler sterkt til deltakerne fordi det er 
sterke følelser knyttet til den døde og til det religiøse. Ved å få kvinnene til å delta aktivt i 
disse ritualene overtar de dermed argumentene om at kvinnene har en særstilling i døden. 
Det at kvinnene får en så betydningsfull plass i gravritualene gjør det dermed enklere for 
mennene å befeste sin sosiale posisjon. Kvinnene er på denne måten med på å legitimere 
sin egen undertrykking. 

Det same mønsteret tegner seg i det første hundreåret i folkevandringstiden. Også bo
setningen viser den samme tendensen som i yngre romertid, men det ser ut til å ha vært en 
fortetting av gårdsanleggene. Landsbyen på Forsand når også sitt største på 500-tallet. En 
av gårdsenhetene skiller seg ut ved å ha et tredje hus (Løken 1991:29). Dette stemmer 
med observasjoner fra det øvrige Skandinavia (Herschend 1993; Hvass 1985:130ff). Den 
tredje bygningen tolker Herschend som hallen. Hallen er altså nå skilt ut som en egen 
bygning og har fått sin klart definerte plass i landsbyen eller på gårdsanlegget. 

Også når det gjelder gravene kan vi se en kontinuitet fra yngre romertid. 400-tallet fort
setter med kvinnegraver i lange, runde og ovale hauger. Kvinnedominansen fortsetter alt
så, men det kommer inn noen menn på 500-tallet. Disse er markert med våpen. Mot slut
ten av perioden kan vi se at enkelte av gravene som er plassert høyt og fritt i landskapet er 
store og rikt utstyrte. Dette gjelder både manns- og kvinnegraver. 

Vi ser altså at kvinnene gis fortrinn på gravplassen også på 400-tallet. Mens mannens 
symbol, hallen, markeres sterkere ved å skilles ut som en egen bygning, befestes kvinne
nes posisjon på gravstedet. Dette gir en slags balanse i en tid hvor det skjer store omvelt
ninger. Det er delfor interessant når mennene kommer tilbake på gravfeltet på 500-tallet. 
Mennene blir begravet med våpen. Noen med hele våpensett, andre med bare et sverd el
ler et spyd. 

Både for manns- og kvinnegravene mot slutten av folkevandringstiden ser det ut som at 
det er individet som fokuseres mer enn tilhørigheten til en gruppe. No en av gravene er vir
kelig store, og ligger slik til i terrenget at de ruver over hele gravfeltet. Den likheten innad 
på gravfeltet som vi så på 300 og 400-tallet er nå i ferd med å forsvinne. Dette kan tolkes 
slik at det nå er viktig å bli markert som individ. Ulikhetene mellom kjønnene har gjen
nom de foregående århundrene blitt naturalisert og maskert ved aktiv bruk av gravskikken 
og kan på 500-tallet være allment akseptert. Gravene kan derfor brukes til å fremheve den 
enkelte som mektig, spesiell eller viktig. 
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Det kan altså se ut som om samfunnet på 500-tallet blir mer orientert mot enkeltindivi
det. Dette kan bety at det er blitt større rom for mobilitet mellom sosiale lag. De mannli
ge våpengravene kan også lede tankene mot den krigerideologien som skisseres i 
Beowulf-kvadet. Selv om mennene har innehatt slike roller tidligere er det først på 500-
tallet blitt opportunt å markere dette. 

Tilbake til utgangspunktet 

Det har vært et hovedmål for meg å vise at gravskikken ikke må leses direkte som et l: l 
forhold. En begravelse er alltid utført i en samfunnsmessig ramme, og må forstås utfra 
denne. Det er de1ior viktig å se gravene som mer enn rester etter enkeltindivider. De må 
ses som deler av et større system. Det jeg har forsøkt å gjøre i denne artikkelen er å sette 
gravene inn i en større samfunnsmessig kontekst, og dermed vise at gravritualene ble 
brukt til å underbygge og konstruere sannheter. 

Summa ry 

Visible women - invisible men. 
Burials and ideology in Jæren in the early iron age 

The point of departure of this article is that rituals are actions endowed with meaning. The 
rituals are used actively in the ideological discourse in society, and must thus be under
stood in light of the power relations in a society. From this perspective this article presents 
an analysis of the shape and content of the graves in an early iron age cemetary on the 
South-west coast of Norway. The burial rituals are studied in relation to other meaningful 
actions in society, the building of houses and farms in particular. 

The excavations of the graves took place between 1891 and 1898, and were performed 
by Gabriel Gustafson. He excavated a sample of 128 of the 250 burial mounds. The ce
metary contains round, oval, rectangular and long burial mounds. The analyses, dating 
and sex -determination are based on the grave goods only. 

The most visible pattern in the material was the almost total domination of female bu
rials. Between AD 300 and 400 there are no males in the material available. From AD 450 
to the end of the cemetary at about 550, there are a few males, but the females are still pre
dominant. 

Traditionally this pattern has been interpreted as a reflecion of the men dying at sea or 
in war. I offer an alternative explanation. Dming the Late Roman and Migration periods 
the society was organized in larger units, and the men gained more power in this larger
scale society. To compensate for the loss of power and influence the women were given ri
cher and more elaborate funerals. 
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Lars Erik N armo 

«Kokekameratene på Leikvin» 
Kult og kokegroper 

Innledning 

Kokegroper er vanlige arkeologiske strukturer. De finnes på gravfelt, stølsvoller, boplas
ser og omkring kretsformede tunanlegg, enkeltliggende langs vassdrag og i større felt 
uten tilknytning til samtidig bosetning. Diskusjonen om kokegropene, med forskjellig be
tegnelse, er hovedsakelig konsentrert om funksjon og datering. Hvilken samfunnsmessig 
kontekst de inngår i, eller hvilke institusjoner de eventuelt er utrykk for, er i liten grad 
problematisert. Det skyldes muligens en utbredt oppfatning om at kokegroper var en van
lig måte å tilberede mat på innenfor en husholdningskontekst. Det er imidlertid grunnlag 
for å sette et stort spørsmålstegn ved det. Med utgangspunkt i et utgravd kokegropfelt uten 
tilknytning til samtidig bosetning på Leikvin i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, vil 
jeg analysere kokegroper som uttrykk for kulthandlinger Ufr. figur 1). 

Ulike tolkninger av «koke groper» 

Groper med skjørbrent stein og kull kan være så mangt. En enkel stratigrafisk definisjon 
av en kokegrop er en grop med et markert kullag i bunnen og et overliggende lag av 
skjørbrent stein. Begrepet kokegrop innebærer en tolkning. Jeg vil derfor redegjøre nær
mere for hovedproblemer knyttet til terminologi, samt alternative tolkninger som kan 
knyttes til begrepet. 

I Norge kalles kokegroper også for kullgroper (Gustafson 1993: 30, Farbregd 1972). Min 
interesse for kokegroper er et biprodukt av at jeg gjennom litteratur forsøkte å avklare kull
gropenes datering i forbindelse med jernproduksjon (Narmo 1991: 22- 26). Et problem be
stod i å skille kokegroper fra groper for produksjon av kull, d.v.s. kullgroper. Hvis man fast
holder den stratigrafiske definisjonen er dette skillet uproblematisk, fordi skjørbrent stein 
«ikke» forekommer i groper for produksjon av kull. Hvis stratigrafiske beskrivelser ikke fo
religger, er størrelsen på gropene en god indikator. Groper for kullproduksjon er sjelden 
mindre enn 2,5 - 3,0 mi diameter, og kokegroper er sjelden større- men unntak forekommer 
(diametere gjelder Bloch-Nakkeruds metode for oppmåling av kullgroper, 1987). 

Første kjente bruk av ordet kokegrop i en arkeologisk tekst fra Skandinavia gjelder en 
fotnote i «Om hove og hovudgravninger på Island» (Bruun og Jonsson 1909:297). Bjørn 
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Fig. l. Oversiktskart over nedre del av Sunndal en i Møre og Romsdal med markering av Leikvinldr

kegård/det utgravde kokegropfeltet, grmfeltet på Løykja og marknavnene Øverskeid og Nerskeid. 



Magnusson Olsen hevdet samtidig at disse, og andre ildstedsgroper påvist ved tidligere 
arkeologiske undersøkelser, var identiske med sagalitteraturens «seyoir». Magnusson 
Olsen henviste også til etnografiske paralleller for bruken av kokegropene (Magnusson 
Olsen 1909:320). Tolkningen gjelder en forhistorisk «steikeovn» der steinene varmes på 
et bål i gropa. Maten legges deretter innpakket på steinene og gropa dekkes av et jord
eller torv lag. Dekket åpnes når maten er kokt ferdig. Ved senere tolkninger av kokegroper 
som forhistoriske «steikeovnen> henvises det oftest til Grith Lerche' s etnografiske bes kri
velse (1969) fra New Guinea (Myhre 1980:196, Lundin 1992:146, Farbregd 1980:51). 
Koking med oppvarmet stein uten bruk av vann benevnes videre som tørrkoking. 

En annen måte å koke i grop på (amerikanske indianere) gjelder at man kler den med 
ferske huder. Gropa fylles deretter med vann og kjøtt som kokes ved at oppvarmet stein 
legges i vannet (Lundin 1992:146). Kokeprosessen ved bruk av oppvarmet stein i vann 
defineres her som våtkoking. 

Kokegroper som «tørkugnar» kjennes gjennom beskrivelser av at samer i Lappland og 
Jamtland tørket kjøtt ved bruk av groper i nyere tid. Stein ble lagt på et bål i gropa, der den 
oppvarmede steinen ble dekket av sure greiner. Kjøttet ble lagt på greinene og dekket med 
never og torv. Metoden medfører konservering og tørking av kjøttet (ibid). 

Kokegroper er vel kjent i forbindelse med graver og gravfelt. Koke groper kan i noen grad 
forveksles med enkle branngraver. Dette var en aktuell problemstilling allerede i 1870-åre
ne (Magnusson Olsen 1909:322- 323, med henvisning til Vedel). Problemet var at det vi se
nere kaller koke groper kunne forveksles med branngraver, bmisett fra at førstnevnte ikke in
neholdt verken brente bein eller gravgods. 100 år senere blir det samme forholdet diskutert 
av Farbregd i artikkelen «Kolgropar og keltartidsproblem». Her tolkes kullgropene (syno
nymt med kokegroper) som « ... «beinfrie» gravminne.» (Farbregd 1972:164). 

En vesentlig atmerledes tolkningsmulighet, nevnt i sammenheng med koke groper, gjel
der fremstilling av tranolje fra selspekk i en beskrivelse fra Kvitsjøen i 1588. Spekket ble 
smeltet ved at det ble lagt sammen med oppvarmet stein i groper (Lundin 1992: 146, 
Schanche 1992:33). 

Den sistnevnte tolkningen er sannsynlig for «hellegravene» i Troms og Finnmark, slik 
det er foreslått av Schanche. Når det gjelder kokegroper som kun består av en jordgravd 
grop (uten steinforing mot veggene) med den nevnte stratigrafiske definisjonen, er «olje
produksjon» derimot ikke sannsynlig. Bruk av vann og stein til koking i groper er videre 
uforenlig med den stratigrafiske definisjonen av kokegropene. Hvis de var brukt slik ville 
det ikke resultert i et velordnet kull- og skjørbrent steinlag. Svakheten ved tolkningen av 
kokegroper som beinfrie graver er at den vanskelig kan motbevises. Jeg legger imidlertid 
avgjørende vekt på at menneskebein ikke er påvist i kokegroper. Farbregd synes dessuten 
å ha gått bort fra denne oppfatningen (jfr. bl.a. Farbregd 1980:51). Det er derimot vanske
lig å skille mellom kokegroper som forhistmiske «steikeovnen> og samiske «tørkeovner» 
fordi stratigrafien forventes å bli ens. Kokegropenes «sluttdatering» og introduksjonen av 
store kokekar, som skal diskuteres videre, medfører imidlertid at jeg tolker kokegropene 
som forhistoriske «steikeovnen>. 
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Datering og romlig distribusjon av kokegroper 

Det er utført svært mange dateringer av kokegroper i forskjellige kontekster siden C-14 
dateringsmetoden ble tatt i bruk i Norge. Ingen har foretatt noen samlet gjennomgang av 
alle publiserte dateringer. Det foreligger dessuten et stort antall upubliserte kokegroper 
med dateringer i landsdelsmuseenes og fylkeskommunenes topografiske arkiv. Videre har 
jeg valgt å gjøre et «intuitivt» utvalg av publiserte kokegroper der det er foretatt flere da
teringer som viser spredningen over tid på en lokalitet eller innenfor et avgrenset område. 

Av Farbregds 22 daterte kokegroper fra Hove i Åsen, Nord-Trøndelag er kun to fra 
yngre jernalder. Koke gropene er ellers fra tidsrommet yngre bronsealder - eldre jernalder, 
der de fleste ligger i romertid/folkevandringstid (Farbregd 1986:44). I en tidligere artikkel 
har Farbregd redegjort for dateringer av kokegroper på 12 lokaliteter fra hele 
Vitenskapsmuseets distrikt. Alle dateringene ligger i tidsrommet yngre bronsealder - eldre 
jernalder, d.v.s. ingen datering til yngre jernalder (Farbregd 1972:154- 159). For fortsatt 
å holde oss nær Trøndelag, har Lil Gustafson påvist en rekke lokaliteter med koke groper i 
Innerdalen, Hedmark. Av 15 C-14 daterte kokegroper ligger alle i tidsrommet eldre jern
alder, der standardavviket for yngste datering går inn på 700-tallet e.Kr (Gustafson 
1990:21). 

Det er foretatt flere dateringer av kokegroper på Vestlandet. På Gjerland i Førde, 
Sunnfjord kommune, er det undersøkt et felt på 43 kokegroper. Det foreligger imidlertid 
kun en C-14 datering, som har gitt romertid (Myhre 1973:15- 18). Fra Vestlandet vil jeg 
spesielt nevne undersøkelsene i Nyset- Steggjevassdraget og undersøkelsene i Jostedalen, 
begge i Sogn og Fjordane. I Nyset-Steggjevassdraget er det foretatt 29 dateringer av kull
groper, d.v.s. kokegroper, på forskjellige lokaliteter i Vikadalen, Berdalen og Fossdalen. 
Kun 2 kokegroper er datert til yngre jernalder. Ellers ligger dateringene også her i perio
den yngre bronsealder - eldre jernalder med flest dateringer fra romertid og folkevan
dringstid (Bjørgo, Kristoffersen, Prescott 1992:291). Ved Kjersti Randers undersøkelser i 
Jostedalen er det også påvist en rekke lokaliteter med kokgroper i stølsområder. 
Dateringene er hovedsakelig romertid/folkevandringstid, men enkelte av hennes datering
er går inn i merovingertid. Her foreligger også en helt klar vikingtids datering (Randers 
1992:68- 69). 

Ved Oddernes kirke i Vest-Agder er det faglig undersøkt 275 groper, men flere er påvist 
uten undersøkelse tidligere (Bagøien 1976a: 15). Bagøien mener at det teoretisk kan ligge 
2- 3000 groper i området omkring kirken (Bagøien 1976b: 123). Gropene kan ha forskjel
lig funksjon, men en stor del av disse må defineres som sikre kokegroper p.g.a. klare kull
lag i bunnen med et lag av skjørbrent stein. Andre kan være kokegroper som er «omrotet» 
slik at det klare lagskillet og forekomst av skjørbrent stein er påvirket ved samtidig eller 
senere aktivitet. Gropene er datert til romertid og folkevandringstid ved 7 C-14 dateringer 
og mange funn av oldsaker, i stor grad keramikk (Bagøien 1973:1 - 14, Bagøien 
1976a:93). 

Kokegroper forekommer i stor grad også i Øst-Norge, men noen støne sammenfatning 
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ved mindre gravninger foreligger ikke (Tom Heibreen ved Universitet i Oslo er i gang 
med en hovedfagsavhandling om kokegroper). Jeg er imidlertid kjent med dateringene fra 
flere større upubliserte flateavdekkingsprosjekter hvor det er påvist større mengder koke
groper de siste 5 - 6 årene. Jeg nevner spesielt undersøkte kokegroper på Jørstad ved 
Fåberg kirke i Østre Gausdal k., på Åker i Åkersvika, Hamar k., ved Årnes kirke i Nes k. 
og på Hov ved Vingrom kirke i Lillehammer k. Foruten dateringen, synes disse lokalitete
ne som klare paralleller til kokegropfeltet på Leikvin. En publisert parallell gjelder imid
lertid mulige kokegroper på «Gildesvollem> ved Ringebu kirke, Ringebu k. Her ble det 
bl.a. funnet ca 100 «bålplasser», men feltet er verken faglig undersøkt eller C-14 datert 
(Johansen 1982:5 - 15) 

Denne gjennomgangen viser i korte trekk at kokegroper har datering til yngre bronse
alder og eldre jernalder frem til ca 600 e.Kr. Det forekommer knapt dateringer til yngre 
jernalder. Jeg definerer derfor kokegropenes «sluttdatering» som overgangen mellom el
dre og yngre jernalder. 

Hvis man gjør et raskt overblikk over dateringer av kokegroper utenom Norge gjelder 
Lundins sammenfatning av dateringer fra Norrland også yngre bronsealder og eldre jern
alder (Lundin 1992:147 - 156). Ellers er kokegroper svært vanlig i Sør-Skandinavia 
(Thrane 1974), nordlige Mellom-Europa og sydlige Nord-Europa, slik Sigrid Heidelk
Schacht har redegjort for. Hun mener at hovedutbredelsen av « ... zahlreiche FundpHi.tze 
mit Kultfeuerstellen ... » (kokegropfelt) med enkelte unntak ligger mellom elvene Weser 
og Oder og videre oppover mot Danmark. Hun henviser til at disse lokalitetene ved funn 
og C-14 dateringer hovedsakelig kan dateres til yngre bronsealder og eldre jernalder 
(Heidelk-Schacht 1989:225 - 226). Det ser derfor ut til at de norske kokegropene i tid og 
rom er en del av et større Nord-Europeisk kompleks. Det er derimot uklart hvordan «ho
vedperioden» fordeler seg mellom ulike landskaper innenfor denne avgrensningen. Det 
samme gjelder også for variasjonen av kontekster hvor kokegroper forekommer. 

Fra tørrkoking til våtkoking- teknologisk eller ideologisk endring ? 

Det er vesentlig å merke seg at sluttdateringen på kokegropene ligger i overgangen mel
lom eldre og yngre jernalder fordi det samtidig skjer en klar endring av kokekarene ved at 
man tar i bruk store klebergryter og i noen grad jernkjeler. Disse kokekarene har en ve
sentlig større dimensjon enn tidligere kleberkar og leirkarene, som opphører mot slutten 
av eldre jernalder. Det er derfor rimelig å se kokegropenes «sluttdatering» i sammenheng 
med en endring av koketeknikken. D.v.s. at det skjer et skifte fra å koke tørt til å koke vått 
ved tilberedning av større måltider. Man må anta at våtkoking ved oppvarmet stein i vann, 
i beholdere av tre eller skinn, var kjent siden steinalderen på grunn av forekomst av skjør
brent stein på steinalderboplasser. Man må også anta at de tidligere kleber- og leirkarene 
ble benyttet til våtkoking av mindre måltider. Jeg er likevel ikke kjent med at skjørbrent 
stein forekommer i mengder som viser at våtkoking med stein var vanlig på boplasser fra 
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eldre jernalder. Skjørbrent stein i større mengder, som koksteinslag, er derimot datert til 
yngre jernalder og middelalder. 

Ved litteraturgjennomgangen om kokegroper ble jeg klar over at Bjørn Myhre har 
fremsatt en tilsvarende tolkning av forholdet kokegroper og kokekar. Hans argumentasjon 
er som følger: «Når hellebygde ildsteder ble vanligere i husene i løpet av yngre jernalder 
og etter hvert enerådende, kan det være et resultat av den store tilgangen på klebersteins
kar og i noen grad på jernkjeler som kunne settes direkte på eller over ildstedet. 
Leirkarene som dominerte i eldre jernalder, egnet seg ikke så godt til koking av stØtTe 
kvanta, og det er også et spørsmål om hvor godt de tålte direkte kontakt med ild. Koking 
i søydegroper eller kokstein i vann må ha vært et bedre alternativ» (Myhre 1980:209, jfr. 
også s. 212). Søydegroper er synonymt med kokegroper. Da han skrev dette var utgangs
punktet at «søydegroper» kjennes hovedsakelig fra eldre jernalder, men er også doku
mentert i hus fra vikingtid, f.eks. Ytre Moa ... » (ibid:200). 

Jeg er enig i dette, men det ligger en teknologisk forklaring implisitt i tolkningen ved at 
man får tilgang til, d.v.s. at noen blir istand til å lage, store kokekar. Dessuten at man 
brukte kokegroper eller kokstein fordi man ikke hadde noe annet alternativ. Denne typen 
forklaringer, d.v.s. endringer med referanse til miljø eller bedre teknologisk kunnskap, er 
svært vanlig i arkeologiske sammenhenger. Årsaken er muligens at vi alltid kan utlede fe
nomen B av et tidligere fenomen A fordi vi kan observere det som endres. Uten å påstå at 
det nødvendigvis er feil, er det fristende å snu problemstillingen «på hodet». 

Det er en krysskulturell sammenheng mellom ideologi, mat og mattilberedning som yt
rer seg forskjellig i ulike kulturer eller mellom sosiale grupper. Mat og mattilberedning er 
knyttet til identitet og kan uttrykke samhørighet eller motsetninger. Matkulturen kan en
dre seg uten at dette nødvendigvis avspeiler generell kulturell endring. Overgangen fra 
tørrkoking i kokegroper til våtkoking i store kokekar synes som en svært radikal endring. 
Den skjer samtidig med en lang rekke andre vesentlige endringer i det arkeologiske mate
rialet i overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Jeg antar detfor at den observerbare 
endringen må tilskrives forandringen av et «ideologisk univers», og de institusjoner som 
er knyttet til dette. Problemet med denne tolkningen er at man bør redegjøre for hvordan 
tørrkoking var et integrert kulturelt uttrykk i eldre jernalder, dernest hvordan den immate
rielle kulturen endret seg - i så fall en postulert endring i en høyst antagelsesvis tolkning -
og deretter hvordan våtkoking var integrert i den yngre jernalders kultur. Dette er svært 
vanskelig på grunnlag av de kilder vi har tilgang til. 

To generelle forhold indikerer at kokegroper frem mot yngre jernalder er knyttet til in
stitusjoner som gikk utover mattilberedning for det enkelte hushold eller en «dagligdags» 
måte å tilberede mat på. Det første gjelder at kokegroper på boplasser generelt forekom
mer i et «lite» antall, sett i forhold til en bosetning som strekker seg over et tidsrom på 
100, 200 eller flere hundrede år. En bosetningsenhet i 100 år som spiste kjøtt eller fisk en 
gang i uka ville f.eks produsere 5200 kokegroper ! Kokegroper er vanlige arkeologiske 
strukturer, men så vanlig er de ikke. Her vil jeg tilføye at koke groper kan være gjen brukt. 
Det er derimot ikke belegg for samtidige koksteinsrøyser eller lag som eventuelt kunne 
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Fig. 2. Beliggenheten av strukturene på kokegropfeltet. Stiplet linje markerer utgravningsfeltet ved 

uh1idelsen av kirkegården i 1993. 

tyde på en omfattende gjenbruk av gropene. Det andre gjelder at kokegropene er relativt 
store, de fleste er rundt en meter i diameter og større. Det er delfor innlysende at koke
gropene ble brukt i tilberedning av mat ved «større» sammenkomster. 

Kokegropfeltet på LeiJCJ;in 

I forbindelse med utvidelsen av Leikvin kirkegård (Løykja) i Sunndal kommune, Møre og 
Romsdal ble det i 1993 flateavdekket et område på ca 7000 m 2 Ufr. figur l og 2 ). 
Kirkegården ligger på en bakketopp omgitt av en dyrket flate. Åkerlaget var nærmest 
steinfdtt og vaderte mellom plogdybde nærmest kirkegårdsmuren til ca l m mot midten 
av utgravingsfeltet. Undergrunnen i den østlige halvdelen av utgravingsfeltet bestod av 
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Fig. 3. Strukturene på kokegropfeltet i plan (jfr. figur 2 for beliggenheten på feltet). 

ren sand, mens området nærmere kirkegårdsmuren bestod av sand og rullestein. Kort sagt 
ideelle forhold for å påvise strukturer i undergrunnen. Etter de første påviste kokegroper, 
samt beliggenheten av lokaliteten hadde vi store forhåpninger om å avdekke et gårdsan
legg. Jeg ble derfor mer forbauset etter hvert som flateavdekkingen resulterte i kokegrop 
etter kokegrop, men ingen sikre spor etter bygninger1. 

Det er påvist 45 hovedstrukturer på feltet. Dette gjelder kokegroper, kokegroper med 
«dverg» og enkeltliggende «dverger», et steinfylt hull, et stolpehull, en langstrakt struktur 
med usikker tolkning, ardspor og gjendstandsfunn. I det videre vil jeg definere begrepene 
og hovedtrekkene ved strukturene nærmere. For en nærmere redegjørelse henviser jeg til 
utgravingsrapporten (Narmo 1994, top.ark). 
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Det ble påvist 41 sikre kokegroper, d.v.s. 27 groper med en fase, d.v.s. uten påviselig 

Undersøkelsen ble utført av Fylkeskonservatoren/Fylkesarkeologen, Kulturavdelinga, Møre og 

Romsdal fylkeskommune etter avtale med Vitenskapsmuseet i Trondheim. Feltarbeidet ble utført 

av undertegnede og Halvard Bjørndal som feltassistent. Fylkesarkeolog Bjørn Ringstad deltok i 

deler av utgravningen og takkes hjertelig bl.a. for hjelp ved utarbeidelsen av manuskriptet. 
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Leikvin, gnr. 41, bnr. 83 og 84. 
Sunndal kommune, Møre og Romsdal. 

Utvalg av profiler gjennom kokegroper pa kokegropfeltet 
som viser variasjonen m.h.t. strategrafi. 
Alle stein på tel,'Tlingene, bortsett fra de jordfaste, er skjorbrente. 
Tel,'Tlingene viser kun de største skjørbrente stein. Jord lagenes øvrige 
innhold av skjørbrent stein fremgar av lagbeskrivelse. 

Tegnet 1993 og rentegnet 1995 
av Lars Erik Narrno 



endring i orientering eller utvidelse av gropene. 5 groper bestod hver av 2 - 3 kokegroper. 
2 kokegroper er tolket som en fase selv om disse var vesentlig ødelagt ved undersøkelsen. 

Gjentagende bmk av kokegt·opene ble påvist i flere av profilene gjennom gropene. Det 
er derimot ikke belegg for omfattende gjenbmk av gropene fordi det ikke lå vesentlig med 
skjørbrent stein omkring disse. Det var enkelt å se det på denne lokaliteten, fordi åkerla
get var nærmest steinfritt. Det eneste stedet hvor det forekom store mengder skjørbrent 
stein, som åpenbart var redeponert, gjaldt stmktur 22 Ufr. figur 4). Denne kokegropa had
de fomten det vanlige kullaget i bunnen en ca 25 cm tykk tett pakning av istykkersprengt 
skjørbrent stein. Det lå ca 2 m3 stein i gropa, og en vesentlig del av dette må være avfall 
fra omkringliggende groper. 

Kokegropene var alle relativt store, der største tverrmål varierer mellom 0,9 og 2,8 me
ter. Variasjonen i fmm, størrelse og orientering kan studeres av figur 3. De hadde rett ned
skåret sider og flat bunn der gjennomsnittsdybden for 36 kokegroper er 22,3 cm innenfor 
en variasjon mellom O, l og 0,4 m. Gropenes dybde var imidlertid påvirket av dyrkning. 

Et karakteristisk trekk ved kokegropene var et markert kullag i bunnen med et overlig
gende lag av skjørbrent stein. I de fleste kokegropene lå steinpakningen intakt, men det er 
flere eksempler på at steinpakningen var stedvis, eller nesten helt fjernet. Figur 4 viser va
riasjonen ved et utvalg profiler. Bjørn Myhre har påvist tilsvarende variasjon mellom ko
kegropene på Ullandhaug. Det samme gjelder også for Bagøiens groper ved Oddernes 
kirke (Bagøien 1973). Myhre tolker dette som at gropene har hatt ulik funksjon i koke
prosessen (Myhre 1980: 196). På Leikvin var det imidlertid rester av kullag/skjørbrent 
steinpakning i alle «omrotede» kokegroper. Mye tyder derfor på at den opprinnelige stra
tigrafien må ha vært ens. Forskjellen synes derfor betinget av ulik behandling av gropene 
etter selve kokeprosessen. 

Det ble påvist 8 kokegroper med «dverg» på feltet Ufr. figur 2 og 3, samt figur 4 nr 

19a). Begrepet dverg betegner en sirkulær diffus nedskåret grop i bakken med innhold av 
kull og noe skjørbrent stein. Disse kan forveksles med kokegroper, men dvergene har en 
adskillig mindre diameter. I motsetning til kokegropene er de dessuten diffust nedskåret i 
bakken. I andre sammenhenger ville dvergene sannsynligvis tilsvare ildsteder - enkle og 
diffust nedgravde. Årsaken til at kokegroper med dverg er skilt ut som en egen kategori er 
at jeg gjentagende ganger har sett disse i kombinasjon ved flateavdekking og mindre ut
gravninger på nordvestlandet i perioden 1991-1994 (top. ark). Jeg vil derfor fastslå at 
kombinasjonen ikke er tilfeldig Ufr. Mikkelsen 1974:8, figur 2, koksted 4 som er en pu
blisert parallell til hva jeg benevner som kokegrop med dverg). Som man ser av figur 3 (nr 

l, 3a/b, 4a, 10, 11, 19a, 26a/b og 36a/b/c) ligger dvergen i enden av kokegropa, enten tett 
inntil denne eller 0,2 - 0,5 m til siden for enden. Det ser ut til å være kun en dverg til hver 
kokegrop. Det ene eksemplet (figur 3 nr 36a/b/c) fra Leikvin viser to dverger til en koke
grop. Beliggenheten til disse to dvergene kan være tilfeldig fordi det på Leikvin også er 
påvist enkeltliggende dverger, d.v.s stmkturer med samme karakteristika, men uten til
knytning til kokegroper. 

Det er påvist til sammen 13 «dverger» på Leikvin. Formen er mnd på 6 av 12 groper, 
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rektangulær på 4 og kvadratisk på 2. Bunnen er i stor grad buet, selv om flat bunn også fo
rekommer i noen grad. Dette er en vesentlig forskjell i forhold til kokegropene som alle 
har flat bunn. Dvergene er alle gjennomgående grunnere enn kokegropene. Dybden vari
erer mellom 3 og 16 cm med en gjennomsnittsdybde for 12 dverger på 8 cm. Dvergene er 
også mindre enn kokegropene der største målte diameter varierer mellom 0,4 og 0,9 m der 
gjennomsnittet er 68 cm. Enkeltliggende dverger eller kokegroper med dverg kan ha vært 
mer vanlig på kokegropfeltet enn de 13 som er påvist. Dette fordi disse er grunnere og 
derfor lettere vil bli påvirket ved dyrkning. De enkeltliggende dvergene viser at disse har 
hatt en uavhengig funksjon av kokegropene. Den mest nærliggende tolkningen av dverge
ne er at de var ildsteder f.eks benyttet til oppvarming av væske mens man kokte i koke
gropene (kokekar over vmmen eller oppvarming av stein til beholder med vann). 

En av strukturene på feltet var helt spesiell. Den var kvadratisk med avrundete kanter 
og målte l ,O x 0,9 m på overflaten. Nedskjæringen var 34 cm dyp med rette sider, der fyll
massen bestod av en tett pakning av rullestein. Den kan umulig ha vært et stolpehull for
di det ikke var plass til noen stolpe mellom steinene. Strukturen er en klar parallell til l O 
steinfylte hull funnet på Hovshaugen i Nord-Trøndelag. En av disse har gitt datering til 
160 +/-90 e.Kr., d.v.s. samtidighet med kokegropene på Hovshaugen. Farbregd avviser at 
de steinfylte hullene kan ha vært stolpehull (Farbregd 1986:46,50). På grunnlag av funne
ne fra Hovshaugen er det rimelig å se det steinfylte hullet på Leikvin i sammenheng med 
kokegropene, men funksjonen er uviss. 

Våre forhåpninger om et gårdsanlegg resulterte kun i et stolpehull. Stolpehullet repre
senterer derfor kun en enkeltstående stolpe på det ca 7 mål store utgravningsfeltet. 

Over midten av feltet ble det påvist en nedskjæring med en buktende langstrakt form 
Ufr. figur 2, struktur 45). Den ble stedvis diffus, men de ulike delene bør ha en sammen
heng. Lengden på nedskjæringen fremgår av figur 2, og bredden varierte mellom 0,5 og 
2,6 m. Strukturen var nedskåret 5 - 40 cm i sanden der fyllmassen bestod av kullblandet 
jord som stedvis var steinblandet. Det er uklart hvilken funksjon strukturen har hatt. Den 
er iallfall ikke en dreneringsgrøft og neppe en hulveg. Den kan være et naturlig geologisk 
fenomen som er fylt med kullblandet åkerlag, men et av snittene viste en rett nedskjæring 
som tyder på at den er laget av mennesker. Det finnes to mulige paralleller som indikerer 

Struktur T-nr Vedart Ukalibrert Kalibrert 
1000 f.Kr. 500 o 550 e.Kr 

datering datering 

Str. 4b T-11264 ·Furu 2840 +/- 85 1120-900 BC - 1--

Str. 44 T-11268 Bjørk 1895 +/-70 60-225 AD 

Str. 14 T-11265 Bjørk 1735 +/-75 235-410AD -
Str. 19a rr-11266 Bjork 1680 +/- 70 260-435 AD --
Str. 22b lr-11267 Bjørk 1575 +/- 80 415-600 AD - -

--

Fig. 5. C-14 daterte kokegroper på Leikvin. 
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at nedskjæringen kan ha sammenheng med kokegropfeltet. Den ene gjelder en langstrakt 
nedskjæring på den tidligere nevnte Hovshaugen (Farbregd 1986: 43). Den er tolket som 
spor etter en hulveg. Den andre gjelder en korsformet grøft med uviss tolkning på koke
gropfeltet ved Oddernes kirke (Bagøien 1976:27). 

Det ble funnet få bein ved undersøkelsen. Alle bein ble påvist i kokegroper. Dette gjel
der en ubrent tann av storfe i struktur 24. Denne var solbleket og indikerer at den må ha 
ligget en tid på overflaten av bakken før den ble deponert i gropa. De øvrige bein var bren
te. Dette gjelder et kraniefragment av ubestemt pattedyr i struktur 22, og et fragment ube
stemt pattedyr i struktur 24. Det beskjedne antallet påviste bein skyldes at vi ikke hadde 
anledning til solding av massene i gropene. Imidlertid avspeiler få funn av bein et reelt 
forhold. Brente bein i kokegroper skyldes sannsynligvis at omkringliggende bein helt til
feldig har kommet ned i gropene da steinene ble varmet på bålet i disse. (Jeg takker osteo-

b 

c 

( 
' l 

u" (Jj t 1~~1kl · ~5 

Fig. 6. Gjenstanderfra lwkegrop st1: 24. Kniv med buet 1ygg og brukket odd (a) og spannformet 

keramikk (bog c). Tegnet av Marit Hansen og gjengitt i 213 størrelse. 
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log Anne Karin Hufthammer ved Zoologisk Museum i Bergen for hjelpen med bestem
melsen av beina). 

Kokegropfeltet er datert ved 5 C-14 dateringer (Laboratoriet for Radiologisk datering 
ved NTH i Trondheim). Ved utgravningen hadde jeg inntrykk av at kokegropene kunne 
være relativt samtidige. For å teste dette valgte jeg derfor å datere mest mulig ulike koke
groper med spredning over hele kokegropfeltet. Resultatet var ovenaskende nok at koke
gropfeltet er benyttet i ca 1500 år, d.v.s. dateringer fra begynnelsen av yngre bronsealder 
frem til 5 - 600 tallet e.Kr. (figur 5). I tillegg kommer to stykker spannformet keramikk 
funnet sammen med en kniv (med buet rygg) i kokegropa struktur 24 (jfr. figur 6) 
Keramikkstykket med dekor kan dateres til folkevandringstid. 

For å oppsummere hovedtrekkene fra kokegropfeltet ligger kokegroper med og uten 
dverg, enkeltliggende dverger og et steinfylt hull på feltet i en sirkel omkring en åpen 
plass (figur 2). Denne åpne plassen er rund og måler ca 50 meter i tvelTffiål. Her ligger 
ingen andre strukturer enn et enkeltliggende stolpehull og en merkelig grøft. En forsiktig 
tolkning av kokegropfeltet på Leikvin er tilberedning av «støne» måltider omkring en 
åpen plass i løpet av et tidsrom på ca 1500 år. Aktiviteten opphørte omkring overgangen 
mellom eldre og yngre jernalder og har ingen påviselig sammenheng med bosetning på 
stedet. 

Kultplass 

Som nevnt er kokegroper sannsynligvis benyttet ved støne sammenkomster. 
Kokegropfeltet på Leikvin med lang «kontinuitet» i støne sammenkomster, stort antall 
groper, gårdsnavnet og miljøet gården opptrer i, samt at dette var kultstedet fra middelal
der, gjør det naturlig å reise spørsmålet om dette også kan ha vært et hellig sted eller en 
kultplass i førkristen tid? 

En kultplass kan forstås som et hellig «rom», et sentrum som er skilt fra det profane. 
Kultplassen markerer et brudd med omgivelsene og symboliserer overgangen fra en kos
misk realitet til en annen slik at kommunikasjon med en overordnet verden er mulig 
(Eliade 1987:37). Førkristne kulthus er nevnt i skriftlige kilder. Bortsett fra strukturer 
med funn av gullgubber under Mære kirke, mangler arkeologisk belegg for dette, til tross 
for omfattende undersøkelser. Det er derimot mange skriftlige kildebelegg for at den før
kristne kultplass lå i det fri, f.eks. knyttet til kilder, fosser, hauger, steiner, horg/fjell, trær, 
lunder, hellige plasser og stav gårder. Dette fremgår bl.a. i samtidskilder som Tacitus, men 
særlig gjennom de senere kristenrettene i landskapslovene (Nilsson 1992). 

En sentral handling i forbindelse med gudedyrkelsen var matoffer i betydningen et 
måltid som forener deltagerne og befester deres fellesskap med maktene som er måltide
nes usynlige konsumenter (Stram 1985:81). Det kan nevnes flere eksempler fra Nord
Europa på hedenske offermåltider i forbindelse med offisiell kult. I et brev til abbed 
Mellitius på misjonsferd i England i 601 e.Kr. beskriver pave Gregorius den store skikken 
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med å slakte buskap som offer til demonene og hvordan kirken skulle forholde seg til det
te. Strategien ble å feire de samme dagene med religiøse festmåltider på de samme hellig
steder der dyrene ikke ble slaktet som offer til tidligere guder, men skulle isteden « ... tjana 
som fada till Guds ara och mana till tack till alltings givare» (Nilsson 1992:27). I angel
saksiske lover fra slutten av 600-tallet kommer dessuten forbud mot offer til djevler 
(ibid:28). Alle de norske kristem·ettene inneholder forbud mot hedensk kult, der enkelte 
nevner blot spesielt. I Eidsivatingsloven skilles det mellom matblot, leire- og deigblot av 
menneskefigurer (ibid: 34- 36). Sistnevnte kan forstås som offer i betydningen votivgave 
til gudene. Selv om offer ikke nødvendigvis behøver å medføre tilberedning av mat, er det 
gjennom eksisterende skriftlig kildemateriale ingen tvil om at matoffer i betydningen til
beredning og konsum av mat var en viktig kulthandling i den førkristne religionen. Det er 
derfor rimelig at iallfall felt med kokegroper, d.v.s. en større konsentrasjon av kokegroper 
uten tilknytning til samtidig bosetning, kan markere førkristne kultplasser. 

Gutersagaen, nedskrevet før 1285 (Jacobsen 1910:11), er tankevekkende i forhold til 
tolkningen om sammenhengen mellom kultplass og koking: «Før den Tid og længe efter 
troede man paa Holt og paa Høje, paa Vi og Stavgaarde og hedenske Guder. Folk blotede 
deres Sønner og Døtre og K væg samt Mad og Mundgot. Det gjorde de på Grund af deres 
Vantro. Hele Landet havde fælles det højeste Blot med Mennesker, ellers havde hver 
Treding Blot for sig; men de mindre «Ting» hav de mindre Blot med K væg, mad og 
Mundgot. De kaldtes Sydefæller, fordi de alle sammen sød (Offret).» (Ibid: 117). I en fot
note på samme side er siste setning oversatt slik: «Sydefæller» kaldtes de fordi de i 
Fælleskab blotede og ved Kogning beredte fælles Maaltider». Den samme setningen er 
gjengitt noe ander ledes av Folke Stram: «De kallas offerbrader (eg. «kokkamerater») ty 
de offrade alla tillsammans.» (Stram 1985:77). Fordi det her synes å være noe tvil om in
stitusjonens egentlige benevning gjengir jeg derfor orginalteksten: «sum haita su]mautar. 
pi et pair supu allir saman.». Oversatt ordrett betyr dette «såsom koke-kamerater heter, 
fordi de alle sammen kokte.» (pers. medd James Knirk). Selv om det er stor avstand mel
lom Gotland og Leikvin i tid og rom, er det relevant å tolke kokegropfeltet som uttrykk 
for en religiøs enhet over tid som kan tilsvare institusjonen kokekamerater (supnautar). 

Magnusson Olsen argumenterer overbevisende for at begrepet seyoir i norrøne kilder 
tilsvarer begrepet kokegrop (Magnusson Olsen 1909:317- 321). Selv om det knapt er be
legg for kokegroper som et arkeologisk fenomen for yngre jernalder er «seyoir» nevnt i 
flere skriftlige kilder fra middelalder. Han redegjør for at «seyoir» forekommer bl.a. i 
Haustlong, Hymiskvida, Skaldskapmmål, Landnåmabok, Laxdølasaga, Njålssaga og 
Eigilssaga. Han påpeker også at seyoir eller søyoir inngår i stedsnavn, bl.a. enkelte steds
navn nevnt i norske middelalderdiplomer (ibid). Det er derfor nærliggende å tro at mid
delaldertekstene avspeiler svært gamle tradisjoner. Dette kan også gjelde en runepinne 
funnet på Bryggen i Bergen i lag som kan dateres til siste halvdel av 1200-tallet eller 
rundt 1300. Aslak Liestøl har tidligere publisert innskriften, men lesningen er senere revi
dert (jfr B252, Runearkivet, Universitetet i Oslo). Jeg gjengir derfor siste tolkning av teg
nene på pinnen: 
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Imi stein heitti 
Aldri reykr rjuki ! 
Aldri seydir sodni ! 
ut yl, 
inn kyl! 
Imi stein heitti ! 

Teksten er oversatt slik: « Ime varmet steinen. Ald1i skal røyken ryke, aldri skal kokegro
pa koke! Ut med varmen, inn med kulda! Ime varmet steinen.». Aslak Liestøl diskuterer 
hvorvidt teksten handler om koking med stein i vann eller en innretning som tilsvarer be
grepet kokegrop. Han konkluderer først med at det er snakk om begge typer koking 
(Liestøl1964:39), men senere ble tolkningen modifisert til å gjelde kokegrop. Liestøl tol
ker teksten som en klart magisk innskrift, en skademagi eller « ... en slags galder ... » 
(ibid:39), og diskuterer videre mannsnavnet Imi. Han vurderer om Imi kan være jotnen 
Imr eller en vette utledet av ordet im, som betyr støv eller belegg. Han kommer ikke med 
noen entydig konklusjon, men hevder at Imi må være en som har makt over varmen ved 
matlagingen og viser til jotnen Tjatses makt over kokegropa til Odin, Loke og Høne 
(ibid:40). Innskriftens egentlige mening synes uklar. Man kan derfor stille spørsmålet om 
mnepinnens «seyoir» henviser til førkristen kult i overført betydning, d.v.s. tidligere mat
offer assosiert med seyoir ? 

Det nevnte sitatet fra Gutersagaen er et av flere holdepunkt for en sammenheng mellom 
seyoir og matoffer. Magnusson Olsen hevder at det er en språklig sammenheng mellom 
seyoir og fornsvensk saups som betyr offer. Det er også språklig sammenheng mellom 
saups og det vestnordiske ordet for sau, « ... vistnok fordi fårene hyppig benyttedes som of
ferdyr.» (Magnusson Olsen 1909:330-331). At matoffer var assosiert med seyoir fremgår 
også i Skaldskapmmål, Haustlong og Hymiskvida i forbindelse med kokegropa til Odin, 
Loke og Høne. Her er kokegropa forøvrig omtalt som et bord to forskjellige steder. Den 
ene gangen som «bjoo» i Skaldskaparmål: «Men gudemes listige trodser (Tjatse) hev der
på fire dele af oksen op fra det brede bord» (Magnusson Olsen 1909:326). Odin, Loke og 
Høne er på langtur gjennom øde omTåder og Magnusson Olsen mener derfor at dette gjel
der et bord i overført betydning. Skaldekvadet Haustlong viser imidlertid at det ikke var et 
verdslig «bord», fordi kokegropa omtales som «helgum skutli Hrafnasar». Magnusson 
Olsen har tolket denne setningen slik: «Jætten (som nok holdt af steg?) bad Haner om at 
tildele sig en så stor andel (av oksen, min merkn.), at han en enkelt gang kunne spise sig 
mæt (eller: fuld andel), fra Odins hellige «bord>»> (Magnusson Olsen 1909:325). På arke
ologisk gmnnlag, i betraktning av kokegropenes form og størrelse (jfr figur 3), samt ko
kegropas funksjon etter «raufa seyoinn», som betyr «åpne kokegropa» (ibid:318), synes 
en assosiasjon mellom bord og koke grop relativt logisk. Magnusson Olsen diskuterer i en 
fotnote videre betydningen av «hlaut» tolket som andel (hva som faller i ens lodd) i set
ningen over. Her nevner han også at man fra det samme ordet kan utlede offerblod (jfr. be
grepet hlautbolle). 

Runepinnen fra Bryggen i Bergen er som nevnt tolket som en magisk innskrift. Det er 
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derfor interessant at kniven som ble funnet i kokegrop struktur 24 på Leikvin, ytterligere 
kan vise en forbindelse mellom kokegroper og magi, d.v.s. seid. Dette gjelder nærmere 
bestemt seidkvinnen, d.v.s. «volven». Volve betyr for øvrig stavbærerske, og staven er 
godt kjent som hennes fremste attdbutt (Strom 1985:224). I Effik Raudes saga er spåkona 
Torbjørg, kalt Veslevolva, utmalende beskrevet fra Herjolfsnes på Grønland ca l 000 e.Kr .. 
Blant flere attributter hadde hun « ... ein tannskjeft kniv, tviholka med kopar, og med av
broten odd.» (Eskeland 1976:32). Hvorvidt kniven i kokegropa oppdnnelig kan ha hatt 
holker av kopper eller skaft av valrosstann skal være usagt, men den hadde definitivt en 
brukket odd Qfr. figur 6). Hele kniven var svært godt bevart slik at odden må ha vært bruk
ket før den ble nedlagt. Om vi kan knytte volven til kokegropfeltet, bør avklares ved en 
nærmere gjennomgang av kniver med brukket odd og kontekster der slike forekommer. 
Videre ville det vært interessant å vite hvorfor sagaskdveren vektla at odden på kniven til 
Veslevolva var brukket ? I denne kokegropa ble det for øvdg funnet enkelte stykker lett 
brent leire. I lys av Eidsivatingsloven der det nevnes leire- og deigblot av mennesker, kan 
det bli mening i de tilsynelatende meningsløse leirestykkene. Hvis leirestykkene opprin
nelig var en menneskefigur må den i så fall ha blitt knust grundig. Hvorvidt dette er helt 
tilfeldig eller om denne kokegropa kan være et eksempel på et offer som votiv er iallfall 
relevante spørsmål. 

På bakgrunn av de kilder som er behandlet over mener jeg det er svært mye som indi
kerer at kokegropfeltet på Leikvin var en kultplass der kokegropene markerer kulthand
linger, d.v.s. matoffer der maten ble fortært til gudenes ære. Kokegropene ble sannsynlig
vis assosiert med bord, muligens som «hellige bord». Videre kan kokegropfeltet være ut
trykk for en religiøs enhet analog til den Gotlandske institusjonen «kokekammerater». 

Kultkontinuitet 

Leikvin kirkegård ligger på gården Løykja. Gården og kirkesognet ved samme navn er 
første gang nevnt i Aslak Bolts jordebok (1432) som «Løkene/Løkine» og «LØkina sokn». 
I jorde boka nevnes også «Løkene kk. bønom» som muligens kan være navnet på jordene 
omkring kirken eller eventuelt bety at Løykja var prestegård (Munch 1852:AB72,73). 
Etter reformatsen i 1589 var Leikvin kirke «hovedkirke» i prestegjeldet, der Hof kirke, 
som senere ble «hovedkirke», var en av annekskirkene under Leikvin (Gltikstad 1889:27, 
Helland 1911: l 099). Helland hevder at Hof kirke var «hovedkirken» i katolsk tid, men 
det finnes ikke sikkert belegg for dette (Helland 1911: l 098-1 099). I Aslak Bolts jorde bok 
nevnes «Løkina» sogn først under Sunndal skipreide, hvilket indikerer at Leikvin kirke 
allerede da måtte ha en forrang. Man kan derfor anta at Leikvin kirke også var «hovedkir
ken» i middelalder. Ved en besiktigelse i 1660 var kirken en « ... Stavbygning i Langform 
uden Taarn, med Svaler omkring og særskilt Klokketaarn.» (Gltikstad 1889:27). 

Sunndalen er svært utsatt for snøskred med voldsomme trykkbølger i dalbunnen, den 

94 



såkalte «gusten». Foruten bebyggelsen har kirkene gjentatte ganger blitt skadet eller helt 
ødelagt av disse naturkatastrofene. Dette skjedde med Leikvin kirke omkring 1700, der 
det «ved kgl. Reser. 28 Oct. 1707 blev bestemt, at den paany ikke skulde opføres der.» 
(Gllikstad 1889:27). Etter nedleggelsen har kirkegården vært i bruk frem til i dag. 
Kirkegården er utvidet tidligere, men den gamle kirkegårdsmuren er fortsatt synlig som 
en lav voll (jfr. figur 2). Den middelalderske kirkegården tilsvarer det høystliggende om
rådet av bakketoppen. 

Det er uklart hvor langt tilbake i tid Leikvin var et kirkested, men i 1868 ble det funnet 
en likstein fra middelalder gjenbrukt som dørhelle i kirkegårdsgrinden. På steinen er et 
kors og innskriften «Bjorg Simunar doter l» der steinen er brutt ved det siste tegnet l 
(Olsen 1957:277-280, plansje XVII). Den videre innskriften fra l kan ha vært «ligger her» 
(pers. medd. James Knirk). På grunnlag av runetegnene må steinen dateres til høymiddel
alder, den bør ikke være eldre enn 1170/80 (pers. medd. James Knirk). 

Gravfeltet på Løykja er det største i Møre og Romsdal fylke (pers. medd. Bjørn 
Ringstad). Her ligger i dag ca 200 gravhauger, men ytterkanten av feltet er bortdyrket. 
Fredrik Gaustad mener at det opprinnelig kan ha vært 4 - 500 gravhauger på feltet 
(Gaustad1965:80). Det er gjort flere funn fra eldre og yngre jernalder på feltet, der det 
eldste er en bronsespenne fremkommet ved en undersøkelse av Bendixen i 1871. 
Bronsespennen er av Th. Petersen datert til siste halvdel av 300-tallet eller omkring 400 
e.Kr. De yngste funnene er fra 900-tallet (Bendixen 1877,1878, Gaustad 1965 og top.ark., 
Th. Petersen top. ark.). På gravfeltet ligger for øvrig en foreløpig udatert storhaug, som 
ved dette kriteriet alene markerer Leikvin som det eneste maktsentret i indre strøk på hele 
Nordmøre (Ringstad 1990:109 fig l, 1987:51,149). 

Man kan derfor hevde at det middelalderske kirkestedet ble anlagt på en gård som mar
kerer et tidligere maktsentrum med belegg for «kultplasskontinuitet» frem mot religions
skiftet. Imidlertid skifter kultplassens beliggenhet og kulthandlingene på denne gården i 
løpet av folkevandringstid, med en viss overlapping mellom de to kultplassene i folkevan
dringstiden. 

Det er merkelig at man helt tilfeldig skal ha anlagt en hovedkirke for prestegjeldet net
topp på kultplassen markert av kokegropfeltet. Hvis det var kultplasskontinuitet på kirke
stedet i yngre jetnalder kan man tenke seg flere forklaringer. Kultplassen i yngre jernalder 
kan ligge utenfor utgravningsfeltet, f.eks. bakketoppen som tilsvarer kirkegården i mid
delalder (jfr. figur 2). Kulthandlingene i overgangen mot yngre jernalder kan ha blitt en
dret slik at disse ikke er mulig å påvise arkeologisk (jfr generell sluttdatering på kokegro
pene). En tredje mulighet er at kultplassen frem mot yngre jernalder var kjent da kirken 
ble anlagt, og at kirken ble oppført på bakketoppen nettopp på grunn av tilknytningen til 
et hellig sted. Kirken kan dermed symbolisere både kontinuitet og brudd ved religions
skiftet. Videre undersøkelser av kirkestedet kan muligens avklare hva som er mest sann
synlig. Jeg vil likevel peke på at Leikvin er et av flere eksempler hvor det er påvist koke
gropfelt ved kirkesteder. Dette gjelder også enkelte kokegroper ved grøftegravning, be
grensede utgravingsfelt o.l. En nærmere gjennomgang av arkivmaterialet fra middelalder-
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ske kirkesteder kan derfor være en innfallsvinkel for videre analyse av forholdet koke
gropfelt - kirkested. 

Fruktbarhetskult og vanekrig 

Leikvin ligger nær Hovin og Holskeid i Sunndalen (figur 1). De førstnevnte er gårdsnavn, 
mens Holskeid er et marknavn som en del av navnegården Hol. Øverskeid og Nerskeid er 
næ1mere spesifisert som teignavn på jordene skilt av den moderne riksvegen (som avmer
ket på figur 1). Navn sammensatt av -skeid betyr kappridning eller bane til kappløp, men 
kan også være navn på noe skiller, d.v.s. en rygg eller høyde mellom vann/vassdrag 
(Gustafson 1994:22- 29). Navn sammensatt av Leik- betegner ifølge Rygh et sted hvor 
man har samlet seg til idrettsleiker (Rygh 1909: 394). 

Elias Wessen diskuterer stedsnavn sammensatt av Leik- og -skeid i forbindelse med 
førklisten kult i artikkelen «Hastskede och Lekslatt». Her redegjør han for at Leik- og
skeid er forbundne stedsnavn fordi de ofte opptrer på nærliggende gårder. Videre redegjør 
han for at Leik- og -skeid, sammen, eller enkeltvis, kan forbindes med kultiske stedsnavn 
sammensatt av Ull-, Frøy-, Njord-, og Hov- (Wessen 1922:103 - 131). De to navnene i 
kombinasjonen med fruktbarhetsgudene Ull- Frøy- og Njord- gjelder kun Østnorge (og 
Svelige). Sunndalen er typisk for Vest-Norge ved at Hov - opptrer i kombinasjon med 
Leik- og -skei(d), men utover det peker dette navnemiljøet klart mot Øst-Norge. Leikvin 
er et østnorsk navn som i følge Rygh knapt forekommer på Vestlandet. Skeid likeså fordi 
her forekommer navnet som det enkle -skei eller -skeie (Wessen 1922). Hovin er også et 
østnorsk navn som knapt forekommer nordenfjells. IfØlge Rygh gjelder unntakene tre ste
der der Hovin i Sunndalen og Rove (gården med den nevnte Hovshaugen) i Trøndelag ut
gjør to av unntakene. Wessen påpeker videre at han finner det merkelig at stedsnavn sam
mensatt av Odin overhodet ikke forekommer sammen med Leik- og -skeid. Det samme 
gjelder for Tor, men her foreligger enkelte usikre tilfeller (Wessen 1922: 103 - 131). 
Wessen konkluderer derfor med at «Det synes i så fall uppenbart, att «leken» och val i 
synnerhet den form darav som kallades skeid, anslutit sig till kulten av fruktbarhetsgudar
na» (ibid: 130- 131). 

Hesten, hestekamper og kappridning med hest i forbindelse med førkristen kult er, for
uten Wessens diskusjon, utfyllende behandlet av Guttorm Gjessing (1943:5 - 143). Jeg 
har derfor ikke noe problem med å se en sammenheng mellom -skeid og fruktbarhetskult. 
Det er derimot vanskelig å utdype leiken i sammenheng med fruktbarhetskult. Wessen an
tar at leiken var knyttet til de store årlige festene og at den derigjennom hadde tilknytning 
til religionen (ibid: 120). Leik opptrer imidlertid i sammenhenger som ikke akkurat kan 
forbindes med idrett. Et eksempel er at ordet reimleik brukes i forbindelse med gjengang
eri. Hva denne leiken egentlig gikk ut på er uklart, men ifølge Grettessaga flyttet alle bøn
dene fra Haramsøya (Sunnmøre) på grunn av den. 

Den såkalte vanekrigen, som bare er sparsomt omtalt i norrøne kilder, er av religions-
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historikere oppfattet som en mytisk gjenspeiling av en historisk situasjon. Æsedyrke1ne 
med krigerguden Odin som hoved gud angriper vanedyrkerne, en åkerbrukende be folk
ning, og erobrer deres borg. Dette kan tolkes som en religionskrig eller eventuelt som so
siale endringer i en tredelt struktur i samfunnet- åkerdyrkere med fruktbarhetsguder, kri
gerskikt med krigerguder og kongen/prestene med guder som står for verdens styre og 
magi (Holtsmark i Munch 1981:28). Tove Hjørungdal har analysert forholdet mellom 
fruktbarhetskult og krigerkult med utgangspunkt i gravmateriale fra Sunnmøre. Hun hev
der at hvis det eksisterte to kultsystemer i eldre jernalder (fruktbarhetskultus/skjebnetro 
og Odinkult) må disse ofte ha vært ført sammen eller blandet. Den skarpe motsetningen 
mellom de to kultsystemene, slik noen religionshistorikere hevder, må eventuelt ha kom
met senere i jernalder (Hjørungdal 1991: l 09). 

Selv om eksistensen av to kultsystemer er omdiskute1i kan en alternativ tolkning av 
manglende belegg for kultplasskontiuitet på kokegropfeltet i overgangen mot yngre jern
alder skyldes kultendring. Det vil si endring fra en fruktbarhetskult marke1i ved opphøret av 
kokegropfeltet til en krigerkult markert ved gravfeltet fra folkevandringstid. Denne temien 
baseres i stor grad på at stedsnavnene Leik- og -skeid har sammenheng med fruktbarhets
kultus, samt at de samme stedsnavnene ifølge Wessen ikke inngår i sammenheng med æser, 
d.v.s. krigerkult. Man kan reise flere innvendinger mot en slik teori, bl.a. at den impliserer at 
kokegroper generelt, på grunn av sluttdateringen, har sammenheng med fruktbarhetskult. 
Det er en påstand som krever næ1mere behandling av kontekster som ikke er vektlagt her. 
Jeg ser imidlertid et forhold som viser at temien bør etterprøves næ1mere. Det gjelder fore
komsten av kokegroper på gravfelt, eller i sammenheng med graver. Når kokegroper er på
vist under eller ved siden av graver, blir disse ofte satt i sammenheng med selve gravleg
gingsritualet Ufr. f.eks. Mikkelsen 1974:7- 10). Når kokegropene C-14 dateres viser det seg 
imidlertid svæ1i ofte at de er klmi eldre enn gravene. Det beste sammenfattende eksemplet 
på dette er Farbregds behandling av forholdet kullgroper (kokegroper) og graver. Hans 
grunnlag for tolkningen av kullgroper som beinfrie gravminner var nettopp at disse på 
mange ulike lokaliteter vm· eldre enn gravene, men med en viss overlapping (Farbregd 1972: 
159). Det bør delfor være grunnlag for å hevde at mange «gravfelt» har en eldre fase med 
kokegroper og at gravfeltene derigjennom kan representere to ulike kulthandlinger. Leikvin 
kan i en slik sammenheng være et eksempel på kultplasskontinuitet som gjelder den samme 
gården, men at kultplassen ble flyttet i løpet av folkevandringstiden 

Summa ry 

Cooking-pits 
Cooking-pits are usually dated to the Later Bronze- and Early hon Age; very few have 
been found to be of Late hon Age date. There are a large number of C-14 datings availa
ble from cooking-pits in Norway. Because of size and frequency of occurence, it seems 
doubtful that these structures were related to household use. 
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Although the author makes no "universal" assumptions, the evidence from within the 
present framework indicates that cooking-pits were used solely for the preparation of 
food for larger gatherings or feasts. This m·ticle presents an example of a cooking-pit field 
from the farm of Leikvin, Sunndal on the northwestem coast of Norway. There is no evi
dence connecting this field with habitation activity, suggesting the cooking-pits were used 
in ceremonial context. 

Cooking-pit fields like this one are not uncommon in Norway. Similm· fields have been in
vestigated in mid-Norway (Trøndelag), and south western Norway. There are also parallels to 
the Leikvin field in eastem Norway as excavations over the past 5-6 yem·s have shown. 
Cooking-pit fields are also found in Denmark and Germany. In Norway archaeologist 
Oddmund Farbregd, basing his interpretation on an example from Trøndelag, concluded that 
these fields were "cult sites" without cult buildings. Although this possibility has not been 
discussed in Denmark, cooking-pits in Germany m·e referred ta as "Kultfeuerstellen". 

Because the Leikvin cooking-pit field corresponded closely to the site of the existing 
church yard - itself the site of a medieval stave church, it was natura! to explore the pos
sibility that the cooking-pit field was a cult place, using as a basis a wider range of sour
ces. The linguistic sources include the Old Norse word for cooking-pit (seyoir) or "coo
king", indicating that cooking-pits were markers of cult activity where food (meat) was 
prepared and consumed in honor of the gods. Documentary sources also make reference 
to cooking-pits as tables or hol y tables. According to the written sources it is also possible 
that the institution associated with the cooking-pit fields may have been known as "the 
comrades of cooking", meaning "those who make an offering together". Wether this 
gro up of people had their basis within a gro up of nearby farms, an area corresponding to 
that of the later church parish, or an ev en l arg er geographical "territory", is not certain. 
The !argest burial field in this part of northwest Norway is found on the same farm, and 
was in use from the Migration Period to the l Oth century. The Im·gest burial mound in the 
region is also found on this farm. Thus in this case, it is likely that the "comrades of cook
ing" served and represented a wider community. 

The name "Leikvin" and other nearby place- and farm names indicate a connection bet
ween the cooking-pit field and a fertility cult. This cult site is dated from the Late Bronze 
Age to the Migration Period, and after a period of disuse in the Late h·on Age, again "reap
pears" as a sacred Christian site. The "break" may be due to a general change in cooking 
techniques during the transitional period between the Earl y and Late Iron Age. As an alter
native theory, I propose that the end of the cooking-pit field may be seen as marking a 
change in cult practices; from a cult of fertility to a cult of waniors, represented by a shift 
of emphasis from the field to the nem·by pagan cemetery. This themy is admittedly a preli
minary one, and further studies are needed. Accm·ding to this theory, the cooking-pits un
earthed "on" many Norwegian pagan burial fields can be interpreted as clear indications of 
the existence of an older "cult site phase" preceding the pagan cemetery. As in the case of 
Leikvin, the different phases may also reflect a shift in cult practices, but where the cult si te 
may have been in more continuous use during the transitional period. 
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Bjørn Ringstad 

En underlig steinfigur fra 
Tornes i Romsdal 

Innledning 

For omkring l O år siden ble det funnet en 
underlig liten steinfigur på Tornes i Fræna i 
Ytre Romsdal. Figuren fremstiller en 
mannsperson og er dekorert med en rekke 
symbol av tilsynelatende hedensk karakter 
(fig. 1). Så langt har det ikke vært mulig å 
finne nære paralleller til fmmet, og en rekke 
ubesvarte spørsmål knyttes til det. Dette 
gjelder både funnforhold, alder, funksjon og 
proveniens. Funnet er tidligere kun beskre
vet i et lokalhistorisk skrift (Ringstad 
1994), men bør ut fra sin spesielle egenart 
også være av interesse for et videre og mer 
fagrettet publikum. En slik presentasjon vil 
også kunne føre til en konstruktiv debatt, og 
på sikt kanskje gjøre det mulig å bringe mer 
klarhet omkring funnet. I denne artikkelen 
er det gitt en presentasjon av funnet, funn
sted og funnforhold. Momenter knyttet til 
datering, opphav, dekor, symbolinnhold og 
funksjon er diskutert, og det er gjort forsøk 
på å gi en mer helhetlig tolkning av funnet. 

Beskrivelse av funnet 

Den lille mannsfiguren er 4,4 cm høy. 
Foten eller ståflaten er plan med rund form, 
nærmest som en signet, med et tverrmål på 
2, l cm. Overflaten er mørk, nesten sort. I 

Fig. l. Den underlige steinfiguren som ble fun

net på Tornes for ca JO år siden. 

Foto. Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet, 

Trondheim. 
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Fig. 2. Tornesftguren sett fra ulike side1: Foto. Sjur Fedje. 
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Fig. 3. De innrissete motivene på kappen og på under

siden av Tornesfiguren. Tegn. Egil Horg. 

følge finneren var figuren lysere, 
mer grå da den ble funnet. Analyser 
viser at figuren er laget av et talkrikt 
materiale, trolig kleberstein (Binns 
1994). Egenvekten er på 2,71. 

Mannspersonen som er framstilt 
har tydelig markerte øyne, øyebryn, 
øyevipper, ører, brei nese og åpen 
munn. Han er ikledd en tilspisset, 
nærmest koniskformet hatt eller 
hjelm med riflet mønster, og en kap
pe dekorert med ulike symboler (fig. 
2). Armene er ikke synlige. Den pla
ne undersiden er også dekorert. 
Motivene og de enkelte detaljene er 
risset eller skåret inn i figuren, trolig 
med et metalhedskap. Det er avbil-
det to «antilopelignende dyr» med 

lange buete horn, et solsymbol med stråler, et hakekors (svastika) med venstredreide ar
mer, et hakekorslignende symbol, grupper med små groper og flere strekmønster eller 
siksakborder. Kappen har en markert krage med strekmønster. 

Dyrene går etterhverandre som i en prosesjon (fig. 3). Solsymbol og hakekors er plas
sert mellom de lange homene og ryggen på dyrene. Det kvinnlige ved dyrene er tydelig 
synliggjort ved markering av 4 spener. Gruppene med gropene er plassert mellom og un-

Fig. 4. Undersiden av Tornesfiguren. 

Foto. Per E. Fredriksen, 

Vitenskapsmuseet, Trondheim. 

der dyra. Mellom dyra er det grupper på 6 gro
per, mens det mellom beina på dyrene er plassert 
en gruppe på 5 og en på 8 groper. De fleste strek
symbolene som har en utpreget v-form, er plas
sert høyt på figuren, over homene på dyra. Foran 
og bak på figuren, plassert mellom dyrene, er det 
en komposisjon av strekmønstre som kan minne 
om «tresymbol». 

Under foten, på selve ståflaten, er det avbil
det et dyr med lang hale opp i sving og med rela
tivt lang hals og lange bein (fig. 4). Her er også 4 
små groper og et «y-formet» symbol. Det hele 
har en tilnætmet sirkulær innramming som er 
plassert noen millimeter innenfor ytterkanten på 
foten. Det er også antydning til ei lita grop plas-
sert utenfor innrammingen. 
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Fig. 5. Finneren av Tornesfiguren, Kari Seines, på funnstedet. Foto Bjørn Ringstad. 

Tornesgården -funnsted og funnforhold 

Den lille mannsfiguren ble funnet av keramiker og tekstilkunstner Kari Seines på Tomes, 
da hun var iferd med å grave ned noen blomsterknoller i et av blomsterbedene utenfor hu
set sitt (fig. 5). Plutselig lå den i jordmassene. Hun hadde da gravd et hull på omlag 50 
cm, men det er usikkert hvor dypt nede i jorda figuren lå. Det er også mulig at noe av mas
sen i blomsterbedet opprinnelig stammer fra et annet sted noe lenger inne på tunet. 

Gården Tomes (Øvre og Nedre), der funnet ble gjort, ligger i Fræna kommune i Ytre 
Romsdal, ca 3 mil nord for Molde (fig. 6 ). Gården og dens nærområde framstår som et 
sentralt bosetningsmm·åde i både eldre og yngre steinalder (Hinsch 1948, Bjerk 1983, 
1994, Nmmo 1993). Her er m.a. funnet en rekke kjerne- og skiveøkser. Mengden med 
flint funnet på steinalderlokalitetene kan langt på vei sammenlignes med den Numedal 
grov fram under sine «Fosnaundersøkelser» i Kristiandsund på begynnelsen av dette år
hundre. Noen faglig arkeologisk undersøkelse har imidlertid aldri funnet sted på Tornes. 
Funnene som er samlet inn er hovedsaklig kommet for dagen ved mer eller mindre tilfel
dig jordarbeide rundt om på de enkelte gårdene. 

Den sentrale og opprinnelige Tomesgården med en fast gårdsbosetning har trolig sine 
røtter tilbake til bronsealder eller slutten av yngre steinalder (Ringstad 1988). 
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Fig. 6. Kart over Tornes og deler av Romsdalsregionen. 

Tegn. Bjørn Ringstad 

Sammenlignet med andre 
steder på Vestlandet er det 
her m.a. funnet et relativt 
høyt antall flintdolker 
(Scheen 1979). Eldre og 
yngre jernalder er kun re
presentert med noen få 
enkeltfunn og noen frag
mentariske gjenstander 
fra ei branngrav (fig. 7). 
Et endebeslag utformet 
som dyrehode, muligens 
utformet i keltisk stil, vit
ner om kontakter utad i 
vikingtid (Rygh 1914:5). 
Det er også opplysninger 
om at det på 1800-tallet 
ble funnet en spiralring av 
gull (eldre jernalder) med 
vekt på omlag 172 g, men 
denne ble senere solgt 
(Bendixen 1878: 186). 

Det er ikke bevart 
mange synlige fornmin-
ner som kan være fra 

jernalderen på Ton1esgården, bare enkelte mindre gravrøyser. På nabogården Havnes, 
som oppdnnelig har tilhørt Tornes gården og ble skilt ut fra denne så sent som på 1800-tal
let, ligger det derimot flere samlinger med relativt store gravrøyser (Ringstad 1986). 
Disse røysene markerer den opprim1elige Tornesgårdens yttergrense ut mot havet og 
framstår næ1mest som en territoriemarkering. Det er også opplysninger om at det tidlige
re lå 7 gravrøyser med et tvenmål på mellom 9 og 13 m, og en steinring ( «dommersæ
de»/»tingsted») med diameter på 31 m nedenfor tunet på Tornes gården (Bendixen 
1878:230, 1879: 85). Like i nærheten lå også en eller flere store nausttufter som kan ha 
vært fra jernalder eller middelalder. Ifølge Bendixen var den samlede lengden på nauste
ne 31 m, og nedre ende av veggvollene lå i samme avstand fra sjøen som nausttuftene i 
Bondevika ved Veøykaupangen i Romsdalsfjorden (1878:238-239). Dimensjonene på tuf
tene kan tilsi at de har huset en større båt, kanskje et kdgsskip eller et handelsskip (Myhre 
1986). Fra tunet på Tornesgården ned til naustene har det tidligere gått en «brolagt vei» 
som Bendixen beskriver som «et noget eiendommeligt arbeide» som «bestaar af meget 
store stene i en ujævn brolægning» (1879:85). 

I følge lokal tradisjon nedskrevet tidlig på 1800-tallet, bodde Tora Skagesdatter som 

105 



NORD 

/ 
/ 

___ / 

Franfjord .. n 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Fig. 7. Tornesgården og dens nærområde. Tegn. Bjørn Ringstad. 
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ble gift med Håkon Jarl på gården Tornes (Høyem 1817:332). I nyere tid har 
Tmnesgården vært lensmannsgård og tingsted (Drejer 1985, 1988). Går vi ut over det helt 
lokale miljø, ser vi at Tomes ligger i et område med en viss sentrumsdannelse og sen
trumsfunksjon i både vikingtid, middelalder og etteneformatorisk tid (fig. 6). 
Veøykaupangen som ligger sentralt i Romsdalsjorden inntar en viktig posisjon fra sen vi
kingtid og fram til svartedauen (Solli 1993). I ettenefmmatorisk tid var fiskeværet Bud, 
som ligger en knapp mil nord for Tomes, lenge det største tettstedet mellom Bergen og 
Trondheim. Dette fiskeværet var veletablert i sen middelalder, og det siste riksmøtet i lan
det vårt, i 1533, ble holdt her. Arkeologiske funn og C-14 dateringer gjort de senere årene 
viser at fiskeværet kan ha sine røtter tilbake til vikingtid (Nm·mo 1994). Ikke langt fra Bud 
ligger gården Hustad, som vi vet var kongsgård på 1100-tallet og som også var en svært 
sentral gård i forhistorisk tid (Ringstad 1991, 1992). 

Denne korte gjennomgangen viser at Tornesgården har hatt en relativt sentral posi
sjon i det lokale miljø på Romsdalskysten opp gjennom tidene. Gården og den første 
bosetningen i området har sine aner langt tilbake i tiden. Den ligger også i en region der 
det er lokalisert sentrumsdannelser og viktige sentrumsfunksjoner. Kontakten utad, 
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både med omkringliggende regioner og mer fjerntliggende strøk, bør derfor ha vært re
lativt gode. 

Ser vi nærmere på funnforholdene for den lille steinfiguren, så viser det seg at selve 
funnstedet ligger relativt langt fra gamle tunet på både Øvre og Nedre Tornes. 
Bosetningen i dette området er av ny dato. Her var det tidligere myrlendt, og hovedhuset 
på bruket ble først satt opp i 1939. Funnstedet representerer med andre ord et bureisings
bruk fra mellomkrigstiden. Den gamle riksveien til Bud, som kan være tuftet på en eldre 
ridevei, gikk tidligere like forbi funnstedet. 

Selv om funnstedet har vært relativt myrlendt i nyere tid, kan vi ikke se bort fra at om
rådet kan ha vært av en annen karakter, og mer gunstig for bosetning i tidligere tider. I 
nærheten er det nemlig også tidligere gjort funn i myrlendt område. En beltestein av rød 
kvartsitt fra folkevandringstid ble funnet ved torvstikking omlag 150m lenger vest. Nede 
mot sjøen ligger også en del mindre gravrøyser. Om disse gjenspeiler bosetning i nærom
rådet, rundt Sandvika, eller må knyttes til en bosetning lokalisert til det mer sentrale tun
området for Tmnesgårdene, er noe uvisst. Det er godt mulig at gravrøysene i dette områ
det bare markerer yttergrensen for gården mot nord, mot Kjørsvik, nabogården i forhisto
risk tid. Det vi kan fastslå som sikkert er at funnstedet ligger sekundært i forhold til de 
mer gunstig beliggende tunonuådene i sørhellingen ned mot Frenfjorden og som vi idag 
oppfatter som de opprinnelige tunområdene. Funnstedet ligger også langt fra tunområdet 
for den gamle Kjørsvikgården. 

Våren 1995 ble det utført en mindre arkeologisk undersøkelse på funnstedet. Resultatet 
av dette viser at det under det nivået med omrotet masse der figuren ble funnet, fortsatt 

Fig. 8. Gullbrakteat fra 

Skydstrup i Jylland med motiv 

av m.a. hjort og punktmarke

ringer. Etter Hauck 1970. 

ligger myr. Dette vil altså si at det var myr i området da fi
guren ble deponert på stedet. Dersom dette er den opprin
nelige funnplassen kan vi nærmest utelukke at figuren re
presenterer et boplassfunn. Trolig er Tornesfiguren tilfel
dig mistet, eller satt ned som offer i myr. Den lille usikker
heten som knyttes til massen på funnstedet, gjør at vi like
vel ikke med sikkerhet kan avgjøre funnkonteksten. 
Forholdene kan ha vært anderledes andre steder på tunet. 
Funnet framstår i dag som et løsfunn. 

Dekor - symbolinnhold 

Et viktig spørsmål for forståelsen av Tornesfiguren er om 
de enkelte motivene på den skal oppfattes som et dekora
tivt element, eller som bilder som gjengir en åndelig virk
lighet. Er dette symbol med en dypere mening, eller tjener 
de kun som ornament til å fylle ut en tom overflate ? For 
om mulig å få et svar på dette, vil jeg se nærmere på de en-
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Fig. 9. Gullbrakteat med hakekors og punktmarke

ringer. Etter Hauck 1970. 

kelte motivene og prøve å finne fram til 
paralleller. 

De mest dominerende motivene på fi
guren er dyreframstillingene. Disse er 
det vanskelig å gi en sikker og god tyd
ning. De to langhornede dyrene på kappa 
kan minne om et stilisert hjortedyr eller 
et antilopelignende dyr. Hornene mang
ler likevel hjortens takker. Storvilt som 
elg og hjort, og til dels også rein, er van
lig på våre helleristninger. Hjmiedyr fin
nes også framstilt eller innrisset på gjen
stander fra jernalder og middelalder (fig. 
8, 10). De framstillingene som er gjen
gitt på Tornesfiguren er likevel av en an
nen type og utforming enn dette, de bæ
rer nærmest preg av ikke å være av «nor
disk karakter». Dyrene har det kvinneli-
ge synliggjort ved tydlig markering av 

spener. Trolig aner vi her en fmktbarhetssymbolikk. Tolkninger av mer generell karakter 
som kan nevnes for «hjorte- og antilopedyr» er dyret som guddommelig budbringer og 
trekkdyr for vogner med guddommer. Gudene kan også åpenbare seg i slike dyreskikkel
ser. Den keltiske guden Cernunnos som vi finner framstilt på Gundestmpkjelen er ikledd 
hjortehorn og har en langhornet hjort ved sin side (Brønsted 1960:81, Green 1992). 
Hjorten har også en sentral posisjon i norrøn mytologi. Rundt Yggdrasil går det fire hjorter 
og spiser av treet. Hjorten er også en Kristusallegori. I kristen kunst opptrer hjorten m.a. 
som dåpssymbol og symbol på Kristus, dødens og den ondes beseirer (Dahlby 1967). 

På Gundestmpkjelen er det også avbildet dyr med lange bein og hale opp i sving som 
kan minne noe om dyret framstilt på undersiden av Tornesfiguren. Brønsted beskriver dis
se dyrene som «leopardlignende rovdyr» (Brønsted 1960:79). Dyret vi står ovelior på 
Tornesfiguren kan være en sterkt stilisert hund eller løve. Løven har alltid halen opp i 
sving (Martin Blindheim pers. medd.). I keltisk mytologi representerer hunden både hel
bredelsen og underverdenen. Fenrisulven er et «hundelignende» dyr i norrøn mytologi. 

Hakekors, eller svastika som det også kalles, har vært nyttet som religiøst symbol, ma
gisk tegn og ornament over store deler av verden fra langt tilbake i tiden. Det har av 
mange vært oppfattet som et spesielt germansk eller indoeuropeisk symbol, og slik er det 
også anvendt av tyske nasjonalsosialister i nyere tid. Tegnet er imidlertid etter alt å døm
me oppstått og bmkt uavhengig innen forskjellige kulturområde. Fra gammelt av har det 
vært meget utbredt i India og Øst-Asia. Hos oss er det m.a. kjent på helleristninger (eks. 
Kårstad), fra mange gullbrakteater fra eldre jernalder (fig. 9) og fra tekstiler i 
Osebergfunnet fra vikingtid (Hougen 1940:102). Hakekorset har også vært anvendt i den 
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luistne symbolverden. På en kalenderstav fra Hedmark, datert til 1776, er det et hakekors 
som markerer Balthasar 19. oktober (Alver 1970). 

Hakekorset er tradisjonelt oppfattet som et solsymbol selv om det eksakte innhold er 
usikkert. Det er m.a. tolket som den roterende sol, solguden/himmelgud, solens hjulstrå
ler og solvognen, men også som livshjulet som snurrer og stiliserte mennesker med armer 
og ben (Cooper 1990). Hakekorset forekommer både med guder og gudnmer. Under de 
fleste forhold er det et symbol på lykke, gode tegn, velsignelse, langt liv, fmktbarhet og 
helse. I nordisk og germansk tradisjon er det også oppfattet som guden Tors stridsøks el
ler hammer i hans egenskap som luftens tordengud. Da Norden ble kristent, overtok man 
det gamle solsymbol og lot det bety Klisti seierskors, og slik finnes det på eldre kirke
bygninger (Dahlby 1967: 36 ff). I kristne forestillinger er solen også symbol på KI·istus. I 
tidlig kristen tid, i 2.-3. århundre, ble kristne anklaget for å være soldyrkere. De tok selv 
avstand fra dette, men samtidig kommer det luistne billedspråket iim istedet for den før
kristne lys- og solsymbolikk (Edsman 1982, Nancke-Krogh 1992). 

Groper eller «skålgroper» er også et symbol som har en vid geografisk spredning og 
som m.a. er vanlig på våre helleristninger (Mandt 1991, Innselset 1995). De finnes også 
på bautasteiner, mnesteiner og på steinheller funnet i graver. Dette gjelder også steiner 
tradisjonelt datert til middelalderen (Mandt Larsen 1972:27). Gropene kan være kombi
nert med andre symbol, men vi har en mengde helleristnii1gsfelt som inneholder bare gro
per. Disse er gjerne knytt til stølsområder. På mange av gullbrakteatene er det også sam
linger med punkter som det kan være naturlig å oppfatte som en form for «skålgroper». 
Slike «groper» filmes også på keltiske mynter (Nash 1987). Grop med ringfigur og stråler 
som en sol finnes også på helleristninger (Sognnes 1987:55). Sol med stråler er også kjent 
fra keltiske mynter (Van Arsdell 1989: 127). 

Skålgropene på helleristningene våre blir gjerne oppfattet som symbol på fmktbarhet 
og er knyttet til en jordbmkende befolkning i neolitikum, bronsealder eller eldre je1nalder. 
Gropene hadde en viktig funksjon for å beskytte og sikre gode avlinger. Noen har betrak
tet gropene som offerskåler, andre som kvilmelige kjønnssymbol, tegnet på ild eller stjer
ner (Shetelig 1930:78-79, Andersson 1986). Når de er funnet på steiner i graver, blir de 
gjerne tolket som tegn på livet etter døden. Ut fra senere tids folketradisjon vet vi at berg 
og steiner med groper også har hatt en betydning enkelte steder i nyere tid (Milstreu 
1986). Noe av grøden kunne bli «ofret» i slike groper. Det er f.eks. opplysninger om at 
smør og blåbær ble lagt ned i gropene. 

Fig. 10. Keltiske mynter med «groper», tresymbol, «Y-formet» symbol og sol med stråler. 

Etter Nash 1987. 
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Fig. 11. Leirkar fra Hedeby dekorert med hjortedyr og hakekors. 

Etter Hahn 1973. 

De ulike strekmønstrene er det vanskelig å tolke. Mønsteret foran og bak på figuren 
plassert mellom de to dyrene, framstiller kanskje plantevekst, et tresymbol - livstreet, ver
denstreet eller kunnskapens tre. Livstreet er et urgammelt symbol på oppstandelse, udød
lighet og evig liv. Velkjent fra nonøn litteratur er den mektige asken Yggdrasil. Treet fin
ner vi også som motiv på våre helleristninger (Almgren 1927:103). 

Denne gjennomgangen viser at enkeltmotivene på Tornesfiguren finnes igjen i 
mange sammenhenger. Kombinasjonen eller sammensetningen av symbolene er mer 
uvanlig, og nære paralleller har det ikke vært mulig å finne. Tilsynelatende kan det her 
se ut til å være en viss stilforvining. På gullbrakteatene fra eldre jernalder kan vi finne 
kombinasjonen av hakekors og små punkter («groper»). På en B-brakteat fra Skydstrup 
i Jylland er en hjort med takket horn framstilt som bifigur sammen med m.a. grupper av 
punkter (fig. 8-9). På keltiske mynter finner vi både punkter, tresymbol, «Y-formet» 
symbol og sol med stråler (fig. 10). Et leirkar fra Hedeby er dekorert med hjortedyr og 
hakekors (fig. 11). På grunnlag av strategrafiske forhold, som riktignok er noe uklare, 
og litt fjerne likheter med Birka-mynter, er Hedeby-karet datert til 800-tallet (Hahn 
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Fig. 12. Er det den enøyde gu

den Odin som erforsøkfram

stilt ? Foto Sjur Fedje. Fig. 13. En ca. 5 cm høy bronsefigur opp

fattet som guden Tm~ funnet ved Akureyri 

på Island. Sannsynligvis fra 1000-tal!et. 

Etter Henriksen 1993. 

1973). Som på Tornesfiguren er hakekorsene plassert mellom hornene og ryggen på dy
rene. 

De mange tegnene på den lille steinfiguren fra Tornes skyldes neppe en mer eller min
dre tilfeldig dekor. Etter alt å dømme har tegnene et dypere meningsinnhold. De viser til 
forestillinger knytt til den religiøse og åndelige sfære. Løsrevet fra sin sammenheng kan 
de fleste enkeltmotivene tolkes som symbol for ulike ting. Et gjennomgående trekk er at 
fruktbarhet, solen og det livgivende aspekt ser ut til å stå særlig sentralt. Flere av symbo
lene kan forstås ut fra både kristen og hedensk kulturtradisjon. 

En amulett - en talisman ? 

Tornesfiguren framstår ikke som et vanlig menneske ikledd normale klær. Selve framto
ningen taler for at det dreier seg om en fornem person. Trolig står vi her ovelfor en person 
som bærer en slags rituell kledning. Det er naturlig å tenke på en person tilknyttet et reli
giøst presteskap, eller kanskje en person sett i en mytologisk sammenheng. Er det en liten 
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Fig. 14. Et utvalg av «Lewis-brikkene» funnet på Hebridende. Etter Talyor 1986. 

«hus gud» som er funnet- en lykkebringer, en amulett eller en talisman? Dersom dette er 
riktig, er motivene på figuren anbrakt på grunn av sin magiske kraft. 

Ser vi næ1mere på ansiktet, oppdager vi at det høyre øye er svakere markert enn det 
venstre (fig. 12). Har vi her med en enøyd person å gjøre ? I så fall er det nærliggende å 
tenke på guden Odin iført sin fotside mørkeblå kaftan. Øyemarkeringen på den lille stein
figuren er likevel ikke entydig. Forskjellen på øynene kan skyldes slitasje eller tilfeldig
heter i tilvirkingsprosessen. Dette vil altså si at det opprinnelig var meningen å markere to 
seende øyne. 

Som nevnt er de nøyaktige funnforholdene på Tornes noe uklare. Funnstedet framstår 
idag også som noe underlig, men kanskje nærmer vi oss her noe av løsningen på gåten. Et 
funnsted i relativt god avstand fra de gamle tunområdene, og i et område som tidligere var 
myrlendt, kan forklares som et mulig offersted. Skikken med ofring i myr er ikke uvanlig. 
Det er funnet en del trefigurer i slik kontekst m.a. fra eldre jernalder, som er tolket som 
«guder» (Brønsted 1960:117, 314-315). Noen nær parallell til Tornesfiguren er ikke kjent, 
men enkelte små miniatyrfigurer av metall fra vikingtid tolket som guder og amuletter, 
har et preg som vi med litt god vilje kan igjenkjenne på figuren fra Tornes (fig. 13). 
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En spillebrikke - sjakk
brikke ? 

Den lille steinfiguren minner 
i noen grad om en spillebrik
ke, en sjakkbrikke, slik vi 
finner dem utformet i mid
delalder (Michaelsen 1992). 
De figurene som typemessig 
minner mest om funnet fra 
Tornes er de berømte 
«Lewis-brikkene» funnet på 
Hebridene (Taylor 1978). 
Disse brikkene som er laget i 
hvalrosstann og er av en 
langt finere kvalitet, er tid
festet til slutten av 1100-tal
let (fig. 14). Det er også fun-

Fig.16. Sjakkbrikke (!Øper)fra 

1400-ta!!etfunnet i Vadstena, 

Ostergot!and (SHM inv. 28012). 

Foto. Nils Lagergren ATA. 

Fig.15. Sjakkbrikke (konge)fra 1200-ta!letfunnet i 

Trondheim. Etter McLees 1990. 

net en rekke fint forseggjorte og utfonnete spillebdkker i 
tre og bein i de middelalderske bygrunnene (fig. 15), m.a. 
i Bergen, Trondheim og Oslo (McLees 1990). En spille
bdkke av elghom fra 1400-tallet, futmet i Vadsena i Sverige 
har også visse likheter med Tornesfiguren (fig. 16). 

Sjakkspillet skal være oppstått i India og spredte seg 
videre til Persia. Til Europa ble det videreført av araberne. 
Man antar det nådde Mellomeuropa på slutten av 900-tal
let og at det var kjent i Skandinavia iallefall på 11 00-tallet 
(Lindahl 1980). En liten mann av gull funnet i Kundby 
sokn i Nordvestsjælland datert til slutten av vikingtid er 
av enkelte tolket som en sjakkbrikke (Michaelsen 
1992:55-56). 

Figuren fra Tornes inneholder ingen av de sikre ele
ment som det er naturlig å knytte til klart definerte sjakk
brikker som f.eks. «konge», «biskop»( «løper»), eller 
«bonde». Her er ikke krone, mitra, bispestav, bok, 
stol/trone eller hest. Nå er det likevel ikke uvanlig at det 
er vanskelig å avgjøre betegnelse og funksjon på sjakk-
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Fig. 17 Vikinghode fra Sigtuna utskåret i 
elghorn. Etter Viking og Hvidekrist 1992. 

brikker. Vi kan således ikke se bort fra at figuren 
fra Tornes framstiller en løper eller en annen 
brikke tilhørende et sjakkspill. Det som kanskje 
taler mest imot at vi står overfor en sjakkbrikke 
eller en annen spillebrikke, er dekoren på under
siden, på selve ståflaten. Dette er uvanlig for 
sjakkbrikker. 

En suvenir fra nyere tid ? 

En mulig forklaring på funnet på Tornes er at 
det er tilfeldig mistet. Som nevnt gikk traseen 
til den tidligere riksveien mellom Tornes og 
Bud, som kan være tuftet på en eldre ridevei, 
like ved funnstedet. En tilfeldig forbipasseren
de kan således ha mistet figuren. Dette kan ha 
skjedd langt tilbake i tiden, men også i nyere 
tid. Vi kan heller ikke se bort ifra at de tidlige
re eierne av bruket på Tornes, Harald og Marie 
Trondsen, kan ha eid og mistet figuren. Harald 

Trondsen var styrmann og hadde m.a. reist i utenriksfart. Kan han ha kjøpt figuren som 
en leke, en antikvitet eller en suvenir i utlandet, for senere å miste den hjemme på tu
net ? Noe sikkert svar på dette vil vi neppe noengang få. Ekteparet Trondsen døde 
barnløse, og det er derfor ingen etterkommere som kan oppklare dette. 

Alder og opphav 

Tegnene som er avbildet på den lille figuren har vid spredning både geografisk og i tid. De 
er altså kjent over store deler av verden og til ulik tid. De fleste symbolene er av det vi lett 
vil kalle, hedensk karakter. Symbolene er likevel ikke entydige i så måte, de finnes også 
innenfor tidlig kristen kulturtradisjon. 

Ut fra kombinasjonen av symbol er det ikke unaturlig å plassere figuren tidsmessig i en 
overgangsfase mellom hedensk og tidlig kristen tid. Selve utfmmingen av hode med en 
tilnærmet koniskformet hatt eller hjelm, viser likheter med figurframstillinger fra 1000-
1100-tallet (Cinthio 1949, Holmqvist 1955). Et lite vikinghode fra Sigtuna utskåret i elg
horn illustrerer dette (fig. 17). 

Tornesfigurens form, lignende en spille brikke slik vi finner dem på 11 00-1200-tallet, gjør 
at en tidfesting til dette tidsrommet også er mulig. Det er antydet at aldersbestemmelse av 
sjakkbrikker ut fra stilistiske laiterier kan være farlig fordi dette er «legetøj for voksne», og 
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at kunstnerne derfor har anvendt mye fantasi for å skape dem (Lindahl 1980:156). Det er 
med andre ord ikke sikkert at de billedframstillinger som er gjort representerer mennesker 
og moter som levde på den tid brikkene ble til. En mulig forklaring kan også være at figuren 
er laget i «nyere tid» av en person med god innsikt i en mytologisk symbolverden. 

Dyreframstillingene på figuren har som tidligere nevnt trekk og en utforming som vir
ker lite nordisk i sitt opphav. Figuren kan således være en importgjenstand. Kanskje må vi 
sør i Europa eller mot øst til orienten, for å finne dens opphav ? Det faktum at figuren et
ter alt å dømme er laget av kleber vil likevel tilsi at vi trolig står overfor et norsk eller nor
disk produkt. Kleber har vært et vanlig nyttet materiale i Norge gjennom store deler av 
historien. Figuren er kunstnerisk ikke av høy kvalitet, men representerer et godt håndverk. 
Den kan således være laget lokalt. Tornesgården ligger også i en region som har hatt et 
godt kontaktnett utad opp gjennom historien. Vi kan derfor heller ikke se bort fra at figu
ren er importert til området på et eller annet tidspunkt. 

Sammenfattende vurdering 

De mange spørsmålene knyttet til den lille steinfiguren fra Tornes forblir langt på vei ube
svarte. Noen sikre konklusjoner er det vanskelig å trekke. Det utkrystalliserer seg likevel 
noen forklaringer som virker mer sannsynlige enn andre. Den minst spennende forkla
ringen er at det er en gjenstand som er kjøpt utenlands i nyere tid, kanskje av en sjømann, 
og at den senere er mistet. 

Likheten med enkelte av middelalderens sjakkbrikker er påtagende, og gjør en slik 
tolkning og tidfesting mulig. De mange motivene både på drakten og under på ståflaten 
gjør at jeg likevel har vanskelig for å akseptere dette som en fullgod forklaring. Etter alt å 
dømme har motivene et dypere meningsinnhold som best kan forklare figuren som en 
form for «hus gud», amulett eller talisman. Fmktbarhet, solen og det livgivende aspekt ser 
ut til å stå sentralt i denne sammenheng. Tegnene kan i seg selv tilskrives en beskyttende 
og kanskje hemmlighetsfull kraft. En slik tolkning av Tornesfiguren, gjør også funnstedet, 
et relativt myrlendt område i god avstand ifra det som idag oppfattes som det sentrale bo
setningsområdet, mer forstålig. Gjenstanden er satt ned som offer i ei myr. 

Dersom denne tolkningen er riktig, vil en datering til vikingtid eller tidlig middelalder 
være den mest sannsynlige. Funnet ligger med andre ord i en brytningstid mellom heden
dom og tidlig kristen tid. 

Summary 

The Tornes Figure 
The article presents and discusses a small stone figurine representing a male figure deco
rated with a number of symbols. Analysis indicates that the figure was made of soapstone. 
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It emne to light by chance a bo ut l O years ago at the Tornes farm in Fræna, Out er 
Romsdal. The find was made in a relatively boggy area, which lies a good distance from 
what we would today consider to be the original farm-yard site. To date, no close parallels 
to «the Tornes figure» have been found to exist. 

The article goes on to give a more detailed presentation and evaluation of the find site 
and circumstances. Factors relating to dating, origin, decor, symbolic content and functi
on are discussed, and an attempt is made at interpreting the find in a more holistic con text. 
Most of the questions posed must be said to remain far from answered, and it is di:fficult 
to draw secure conclusions. Some explanations did, however, reveal themselves to be 
more probable than others: 
l. The figure was bought abroad, perhaps by a sailor in earl y modem times, and later lost. 
2. The figure is a medieval chess piece, lost by accident. 
3. The figure is a type of «house god», an amulet or talisman from the Viking Age or ear
ly medieval period, which was perhaps placed in the bog as a sacrificial o:ffering. 

The author himself leans towards the final theory, arguing that the symbols found on 
the figure can be seen to express a deeper level of meaning relating to ideas connected 
with the religious and spiritual realm. A feature common to all the symbols is that ferility, 
the sun and life giving forces are given a central focus. Several of the symbols can be un
derstood from both a Christian and a pagan cultural context. It is therefore likely that fi
gure belongs to the transitional period between pagan and early Christian times. 
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Irmelin Mm·tens 

Den knokkelfortærende demon og andre 
merkelige mennesker. 
En samling avisutklipp om den internasjonale arkeologkongressen i 
Oslo i 1936. 

Arkeologiske funn kan være så mangt. For et par år siden dukket en bok med gulnede 
avisutklipp opp på Isegran. Utklippene handlet om den 2. internasjonale arkeologkon
gressen som ble holdt i Oslo i august 1936. Siden denne kongressen var en viktig foran
ledning til stiftelsen av Norsk Arkeologisk Selskap, kan det passe godt å koble de to begi
venhetene sammen 60 år etter (Skjølsvold 1986:6). Det kan nevnes at Selskapet holdt en 
mottakelse for deltakerne på Dronningen etter at de hadde besøkt Vikingskipshuset. I 
Selskapets regnskaper er det utgiftsført kr. 2250.- til kongressen. 

Kongressarkivet er gått tapt, og de opplysninger som fins i Oldsaksamlingens årsberet
ning er sparsomme. Utklippene kan supplere og utdype disse opplysningene på mange 
punkter, og ikke minst tegner de et mer livfullt bilde av hendelser og deltakere, ispedd en
del mosjon for smilebåndet. 

Litt om arrangementet 

Antall deltakere og foredrag oppgis litt forskjellig, men vi kan gå ut fra at de tall som fins 
i årsberetningen er riktige, og der står det ca 400 deltakere fra 35 land og at det ble holdt 
mer enn 100 kortere foredrag. Så godt som alle europeiske land var representert, og det 
møtte deltakere fra så fjerne steder som Hongkong, Java og Sør-Afrika. Det var «gule 
menn fra verdens utkanter, magre engelske forskere og fyldigere tyske ditto» (U-s i 
Dagbladet 3/8). 

Kongressen var totalt mannsdominert, men det var nok et lite antall kvinnelige deltake
re. Bergens Aftenblad har nok sine ord i behold med overskriften «Arkeologiens menn 
samles i Bergen.» 

A.W.Brøgger var kongressens president og Johs. Bøe, Sigurd Grieg og J.N.Myres ge
neralsekretærer. Brøgger var den selvfølgelige forgrunnsfigur som «tilfulde viste seg å ha 
alle de representative egenskaper man gjerne ønsker å se ved en slik anledning» (Tidens 
Tegn 4/8). Det fremgår også av et intervju Arthur Ratche hadde med ham i Morgenbladet 
den 29/7 at Brøgger var den som sørget for å få kongressen lagt til Norge. På et møte i den 
internasjonale organisasjonen i 1931 «begikk jeg den lettsindighet å foreslå kongressen 
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henlagt til Norge». Det var imidlertid ingen rift om å få arrangere denne kongressen- sna
rere tvert imot. 

Sitatet fra Tidens Tegn er hentet fra reportasjen om åpningen, som fant sted i 
Universitetets Aula den 3.august. Brøgger holdt sin åpningstale på flere språk: «Han be
gynte sin tale på fransk, slo så over i tysk, videre til engelsk, dernæst til spansk for derfra 
å gå over i italiensk og slutte med fransk» (Morgenbladet 4/8). «Til sine tider virket pro
fessoren helt gallisk i sin flytende utredning om arkeologiens store oppgaver og overor
dentlige betydning for samfundet. - Bifallet var behersket, men desto mer imponert. 
Utenriksminister Koht representerer jo en annen type av veltalenhet. Hans offisielle hilsen 
til kongressen var roligere i formen, - verdigere kanskje. I motsetning til foregående talers 
oratoriske virtuosprestasjon mer tungtveiende og vederheftig. Man kan gjerne være litt 
stolt av en utenriksminister med en slik evne til å representere det beste i det vi mener er 
typisk nordisk» (U-s i Dagbladet 3/8). 

Noen glimt av det faglige programmet 

Brøggers åpningsforedrag hadde tittelen «The new Age of Discovery». Det handlet om 
bronsealderen som sjøfartens store årtusen, da Gibraltar ikke var noe stengsel for middel
havsfolkenes sjøferder. Brøgger beveget seg her over store avstander i tid og rom. Hans ho
vedpoeng var at mennesker med primitive kulturer kunne bevege seg over store havstrek
ninger, og at de store oppdagelser omkring 1500 e.Kr. bare var gjenoppdagelser. Og han av
sluttet med skipets betydning i norsk vikingtid: Uten gode skip hadde det ikke latt seg gjøre 
å samle Norge til et rike. «Foredraget vakte sikke11 adskillig mer umiddelbar begeistring enn 
vanlig i en så høiakademisk forsamling» (Aretino dvs. Odd Hølås i Tidens Tegn). 

«Norsk arkeologi vil spille ut sine trumfer, stenalderfunnene i Finnmark, helleristnin
gene, Oseberg-tekstilene og folkevandringstidskunsten». Beskrivelsen gjelder de utstil
lingene som ble arrangert til kongressen og som fikk en bred omtale i pressen. 3 av utstil
lingene ble holdt i Kunstnernes hus, den fjerde, sentrert om Osebergtekstilene, i 
Kunstindustrimuseet. De var også åpne for publikum, og «Der er all grunn til å stikke inn
om utstillingen, for der vil gå mange år før der atter blir vist noget så selsomt i noe utstil
lingslokale i Oslo» (Morgenbladet 3/8). 

Helleristningsutstillingen var, som rimelig kan være, den mest interessante for pressen. 
«Det er ikke for meget sagt at nesten alle disse stenalderristningene taler like sterkt og in
timt til vårt sinn som moderne kunstverker». Det var norsk veidekunst som ble presentert, 
sammen med tyskeren Leo Frobenius' kopier av bergmalerier og ristninger fra Afrika og 
tilsvarende funn fra Øst-Spania. De ansvarlige var Gutorm Gjessing og Johannes Bøe. 
Slektskapet mellom de norske og afrikanske ristningene fremheves av flere, f.eks: 
«Likhetene mellom giraffene fra Kongos urskoger og reinsdyrene fra de norske fjellvid
der er påfallende. De kunne godt ha vært utført av samme mester» (U-s, Dagbladet l/8). 
«Blant de norske helleristninger finner vi helt surrealistiske arbeider fra en tid lenge før 
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Adam spiste epler i Paradis» (Asbjørn Aamodt, Arbeiderbladet 3/8). Man kan lure på om 
Aamodt her kom med et lite hint til «Apeprosessen» i USA l O år tidligere. Aamodt er for
øvrig ikke alene om å karakterisere ristningene som sunealistiske. 

Et lite kuriosum som nevnes: Ekskeiser Wilhelm skrev etiketter for Frobenius. 
Komsafunnene hadde ikke den samme publikumsappell. Kanskje skyldes det at den besø
kende «i konservator Nummedals utstilling av sten-redskaper fra Finmarken kan komme 
så langt tilbake til menneskets tilværelse på jorden at det enn u ikke var begynt å uttrykke 
seg gjennom kunst» (A.Ratche i Morgenbladet 3/8). Indirekte får vi imidlertid inntrykk 
av at mange av kongressdeltakerne, med «den ciganygende og kiksspisende Abbe 
Breuil» i spissen, fattet stor interesse for komsafunnene. 

Den tredje utstillingen gjaldt folkevandringstidens stilhistorie, og den var Bjørn 
Hougens verk. Han hadde disputert på avhandlingen om Snartemofunnene i mars samme 
år, og disse funnene inntok hedersplassen i utstillingen. De andre arkeologiske museene i 
landet hadde lånt noen av sine beste funn til utstillingen, og Hougen kalte det en opple
velse å se disse funnene samlet- noe det aldri senere har vært anledning til. Katalogen til 
utstillingen beskrives av Henry Røsoch, som hadde bokkunst som spesialfelt, i 
Aftenposten som «en av de vakreste norske trykksaker jeg har fått i min hånd i det siste, 
både hva arrangement, trykk og billedreproduksjon angår.» Jeg kan tilføye at det faglige 
innhold var fullt på høyden. Hougens «The Migration Style of Ornament in Norway» er 
en kjent og kjær trykksak den dag idag. Den ble nykt opp igjen 30 år senere, og det skjer 
ikke ofte med en utstillingskatalog. 

Bjørn Hougen hadde også ansvaret for den fjerde utstillingen, om nordisk tekstilkunst 
fra folkevandringstid til middelalder. Tekstilene fra Osebergfunnet dannet en kjerne sam
men med billedteppene fra Skog i Halsingland og bverhogdal i Jamtland, som var innlånt 
fra Sverige. De er 3-400 år yngre, men utført i samme teknikk som billedveven fra 
Oseberg og ga de besøkende et inntrykk av hvordan Osebergteppene opprinnelig hadde 
sett ut. Denne utstillingen må også ha vært en virkelig faglig godbit. 

De norske arkeologenes faglige bidrag var ikke slutt med dette. De holdt ialt 6 fore
drag, derav 4 på kongressens plenumsmøter: Johs Bøes og Gutorm Gjessings foredrag 
hadde nær tilknytning til komsa- og helleristningsutstillingene og Bjørn Hougens til tek
stilutstillingen, mens et foredrag om folkevandringstidens stilhistorie var overlatt til 
Haakon Shetelig. Sigurd Griegs og Jan Petersens bidrag om hustuftundersøkelser ble 
holdt i en av de 5 seksjonene (UOÅ 1935-36:161). 

Vi får ikke vite så mye om de øvrige, vel l 00 foredragene. Vi må nøye oss med at flere 
av dem dreide seg om funn i Sørøstasia og at flere av mellomkrigstidens fremste arkeolo
ger nevnes blant foredragsholderne. Et godt eksempel er at en av Frankrikes fremste arke
ologer, Henri Breuil, presenterte nye steinaldelfunn fra Kina. 

Kongressens bokutstilling «lanserte nyheter før de kom ut», og sammen med de av
handlinger som forelå før kongressen, er det en omfattende liste med stor faglig spred
ning, fra Bøe og Nummedals «Le Finmarkien» til Eivind S.Engelstads «Senmiddel
alderens kunst i Norge.» 
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Den siste programposten som vies spalteplass, er ekskursjonen til Vestfold, med besøk 
på Borre og Gokstad, samt Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Omtalene av turen er tøne og 
knappe og det er fristende å si at de bærer preg av at journalistene hverken fikk del i lun
sjen i Horten eller middagen på Sandefjord Bad. Men:«Festen fortsatte i den beste stem
ning utover aftenen.» 

Det hadde åpenbart vært regnvær på åpningsdagen, mens Vestfold viste seg fra god
værssiden 3 dager senere. Og det var heldig, for «Hverken Gravhøje eller K vinder bør 
præsenteres i Regn» som Johannes Brøndsted skrev hjem til Politiken. 

Etter kongressen ble det anangert en ekskursjon til Bergen via Valdres og Sogn, med 
Urnes stavkirke og båttur på Sognefjorden som høydepunkter. Brøndsteds skildring er 
helt i stil med artikkelens overskrift: «Fortidsminder i skønt Relief.» Programmet i 
Bergen inkluderte en tur til Ruskeneset, Lysekloster og andre kulturminner i Fana. 
Deretter kunne de mest utholdende reise videre til Stavanger eller Trondheim. 

Litt om deltakerne 

«Og det svirrer i alle sprog, og det myldrer av de merkeligste mennesker» skrev Gossip 
(Tor Gjesdal) i Arbeiderbladet i forbindelse med åpningen. Det skinner igjennom i flere 
artikler at arkeologer også dengang ble betraktet som noen raringer. I en omtale av delta
keres besøk i Bergen heter det: «Også van Stein henfaller til denne mystiske andakten, 
som samtlige andre. Han puster dypt flere ganger, så bøier han seg over en monter og hol
der nesten op å puste. Slik står han lenge fortapt som om småsteinene under glasslokket 
hadde en magisk mystisk evne.» (Bergens Tidende 12/8). 

P.V.van Stein Callenfels var, iallfall i pressens øyne, kongressens største arkeolog, i 
dobbelt betydning. Med sine 140kg og «sitt virkningsfulle urskjegg fra Sumatras jungel» 
ruvet han i landskapet, selv på tøfler. Han hadde sitt virke i daværende hollandsk Ost
India og hadde gjort viktige funn av tidlige menneskerester. Ifølge avisene ankom han 
Oslo med en l million år gammel hodeskalle i kofferten, og Tidens Tegn forteller at en 
rekke hodeskaller var utlagt på et bord i et av auditoriene. (Andre steder opplyses det at 
det var avstøpninger.) Det var Callenfels som ble omtalt som «den Knoglefortærende 
Dæmon» i en av de artikler den danske arkeolog Johannes Brøndsted skrev hjem til 
Politiken. Callenfels var, ifølge eget utsagn, høyt ansett som djevel og demon blant Javas 
innfødte fordi han en gang ble iakttatt av sine bærere mens han slikket på noen nylig opp
gravde menneskebein for å finne ut om de var fossile. «Mennesket begynner egentlig først 
ved lOOkg,» uttalte den samme store mann over den berømte og eksklusive 2liters ølpo
kal på arkeologenes stamkneipe «Dørnberger Hof» -forøvrig med referanse til fyrst 
Metternich. 

Selv om Johannes Brøndsted neppe nådde de lOOkg, var han utvilsomt en stønelse å 
regne med på kongressen. Brøndsted, som da var leder av Nationalmuseets !.avdeling, 
var en forgrunnsskikkelse i dansk og nordisk arkeologi og kjent langt utover fagarkeolo-
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Noen av kongressdeltakerne tegnet av Ragnvald Jørgensen, Bergens Tidende. 
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genes rekker, senere ikke minst for sitt store 3-bindsverk «Danmarks Oldtid». I et intervju 
Karl Ludvig Bugge hadde med ham i Tidens Tegn var det imidlertid ikke Brøndsted selv, 
men dansk arkeologi som fikk oppmerksomhet. «1935 var et gullår i dansk arkeologi» he
ter det i overskriften, og når man ser på de funn som fremheves, kan man spørre om det 
har vært noe år av tilsvarende karat i de 60 ettelfølgende. Brøndsted forteller om 
Ladbyskipet, vikingtidens skipsgrav på Fyn, om Trelleborganlegget på Sjælland, om 
Borremose på Jylland og Skrydstrupfunnet i Sønderjylland, som alle ble undersøkt i 
1935. Både Ladbygraven og den befestete landsbyen Borremose fra førromerskjernalder 
er fortsatt enestående, og ekekisten fra Skrydstrup er det siste av de velbevarte bronseal
delfunn av denne typen som er kommet for dagen. 

Flere av deltakerne ble intervjuet eller omtalt. Det gjaldt også «Callenfels avgjorte kon
trast D.J.Finn, en liten og spinkel herre med Hongkong som virkefelt». Han arbeidet blant 
annet med en teori om forbindelser fra Østersjøen til Kina i steinalderen. 

De utenlandske deltakernes begeistring for vikingskipene gikk ikke upåaktet hen. «Det 
som gjør dem så uendelig verdifulle er jo foreningen av den høieste tekniske dyktighet og 
av bevisst skjønnhets glede. En slik intim forening av to av menneskenes høieste egenska
per er meget sjelden å se», uttalte J.N.Myres fra Oxford, som vaT professor i gresk arkeo
logi. Noen ga uttrykk for at vikingskipene alene var verdt hele reisen til Norge. 

Politiske slags/rygger 

Nazismens spesielle forhold til arkeologien var ikke det eneste politiske aspekt som kan 
leses ut av avisreferatene. Det var stor uvisshet om de spanske deltakerne ville komme på 
grunn av borgerkrigen som nylig var brudt ut. Vi får ikke sikker beskjed om hvordan det 
gikk, men sannsynligvis var professor Obe1maier fra Madrid, som var reist ut av Spania i 
tide, den eneste delfra som møtte. 

Tyskland var godt representert, og det det fremgår at Walter Schulz fra Halle var offisi
elt oppnevnt som delegasjonsleder. «Det er i øvrigt ejendommeligt at se hvorledes 
Tyskerne drages uimodstaaeligt af Norges store Vikingetid» skriver J.Brøndsted, forøvrig 
under overskriften «Arkæologernes Lidenskaber». 

Sovjetunionen deltok ikke, åpenbart av politiske grunner. I en artikkel med overskrif
ten «Marxistisk formørkelse av videnskapelig forskning» gir Morgenbladet et fyldig refe
rat av foredraget til professor von Richthofen fra Konigsberg om «Nye veier i Øst
Europas historieforskning». von Richthofen berettet om en sterkt politisk farget forsk
ning. «Felles trekk for flere av disse (russiske vitenskapsmenn) er således at folk og rase 
fullstendig ignoreres som vesentlige faktorer i de forskjellige kulturepokers utvikling» ! 
Ikke-kommunistisk forskning blir avferdiget ganske lett med betegnelsen borgerlig arke
ologi. 

«Meget karakteristisk i så henseende er en avhandling av dr. A.J.Brusows under titelen: 
Den «bourgeoise arkeologi og den blinde søken efter nye veier ved A.W.Brøgger.» 
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Brøgger fremstod som en typisk representant for en slik arkeologi og dens krisetilstand 
som førte disse arkeologer til en masseproduksjon av åpenbare agitatoriske, politiske 
pseudo-vitenskapelige forfalskninger. 

I Arthur Ratches intervju med Brøgger i Morgenbladet den 29/7 er den tyske arkeologi 
«Som begynner å bli ensrettet» et tema. Brøggers holdning er klar: En slik vitenskap skal 
bekjempes med åndelige våpen innenfor vedkommende vitenskaps gren. 

Brøgger berørte «de innviklete politiske forhold i våre dagers Europa» i sin åpningsta
le. I sitt utsyn over den moderne arkeologis oppgaver og plikter fremholdt han at «nettop 
i vår tid har arkeologien stor verdi, fordi den arbeider i et lag som er dypere og eldre enn 
nasjonalitetsideen». 

Han utdypet dette i åpningsforedraget: - «Og derfor har forhistorien heller ikke undgått 
i disse tider av åndelige brytninger både her og der å bli tatt i nasjonalistisk tjeneste. Det 
er såre naturlig fordi gravfunn og boplasser innenfor nasjonens grenser lett blir tolket som 
vidner om et folks alder og nasjonale rettigheter. Det blir de stolte tusenår som teller. 

Det må imidlertid fremheves at praktisk talt hele den forhistoriske forsknings mateda
le spiller på en internasjonal scene. Et av de vanskeligste spørsmål her er nettop dette, 
hvordan det er mulig å frigjøre seg fra våre nasjonale forestillinger idag, når vi skal be
handle prehistoriens resultater på en videnskapelig, forsvarlig og anstendig måte.» 

Norske arkeologers faglige innsats 

Selv om Brøgger var uten konkunanse da han innbød kongressen til Norge, lå det mye 
lettsindighet i å påta seg et slikt arrangement for et land med et lite arkeologisk fagmiljø. 
Vi kan trygt slå fast at den norske arkeologstand ytet en formidabel innsats. 

Kongressen ble av alle som uttalte seg karakterisert som meget vellykket, både hva fag
lig innhold og anangement angikk. Deltakerne fikk til og med kjøre gratis med trikken. 
Den sosiale side var også godt ivaretatt, med diverse mottakelser og middager. 

Kongressen må ha betydd mye for kunnskapen om norsk arkeologi og norsk arkeologis 
anseelse blant utenlandske fagfeller, men effekten ble antakelig svekket av krigen og av at 
det gikk 14 år før neste kongress kunne holdes. 

Pressedekningen 

Kongressen fikk stor oppmerksomhet i pressen, selv om den bare var den siste av de sto
re kongresser som ble holdt i Oslo det året - begynnelsen av august var vel agurktid den 
gangen også. 

Aftenposten topper listen med 12 artikler, Tidens Tegn hadde 10 artikler og trykket 
dessuten Brøggers åpningsforedrag i sin helhet. Flere av Osloavisene skrev om kongres
sen omtrent daglig. Alt i alt var det stor variasjon i det stoffet som ble presentert, og det 
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var mye faglig stoff, særlig i omtalen av utstillingene og i intervjuer med deltakerne. 
Selvsagt forekommer feil, og det var ikke lettere å holde styr på kronologien den gangen 
enn nå. Meningen var ikke alltid like krystallklar, f.eks. i et intervju med D.J.Finn fra 
Hongkong: «Det er mer enn ca 2300 år siden kineserne, i likhet med de nordiske viking
er, begynte å gjøre strandhugg i disse egne (omkring Hongkong).» 

En del av artiklene er signerte, og det var gode navn i norsk presse som skrev. Henry 
Røsoch i Aftenposten, Arthur Ratche i Morgenbladet og Odd Hølås i Tiden Tegn hørte 
med blant sin tids fremste jomnalister. Røsoch og Hølås var spesialisert på kulturstoff, 
mens Aamodt var kunstmaler, tegner i Arbeiderbladet og journalist på si'. Tor Gjesdal og 
Karl Ludvig Bugge stod ennå ved begynnelsen av sine karrierer. 

Pressen gjenga både stort og smått fra kongressen. Journalistenes eget syn på arkeolo
gi skinner ofte gjennom, og den spenner fra interesse og innsikt til det vi alle har møtt: 
«Det er nok interessant for dem som interesserer seg for det.» 

Pressens brede omtale kan meget vel ha bidradd til å stimulere lesernes interesse. Det 
nystiftete Norsk Arkeologisk Selskap kan ha fanget opp noe av denne interessen - og har 
vedlikeholdt og videreutviklet den gjennom alle årene etterpå. 

Summary 

The bone-consuming demon and other strange People. A Collection of newspaper 
clippings from the 2nd International Congres of Prehistoric and Protohistoric 
Sciences. 

The Congress archives no longer exist, and the surviving written sources are scarce. Thus 
the numerous press clippings, often penned by prominent Norwegian journalists, repre
sent a valuable supplement to our knowledge of this important gathering in 1936. The 
newspaper articles present a vivid picture of the Congress main events, including intervi
ews with a num ber of prominent participants. They als o tell of four specially ananged ex
hibitions that attracted much attention. These dealt with the rock carvings of hunter 
groups, Earl y Stone Age (Komsa) finds in Finnmark, Migration-style jewellery, and tex ti
les from the Oseberg ship burial and other related material. 

As part of the Congress, an excursion was ananged to ancient monuments in Vestfold, 
and continued on to Bergen. Political issues were commented on, including the situation 
of archaeology in Nazi Germany. One paper dealt with Soviet Russian opinions about 
«bourgeois» archaeology. 

Skjølsvold, A. 1986: Norsk Arkeologisk Selskap 50 år. Viking 49, 
s.S-13, Oslo. 
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Frode Korslund 

Lokalhistorisk forskning og 
kulturminnevern 

Norge fikk en ny kulturminnelov som tredte i kraft den l. januar 1993. Det er gjort to vik
tige endringer fra den gamle loven: begrepet fornminner går ut, og erstattes i alle tilfeller 
med kulturminner. Dessuten innføres et helt nytt begrep: kulturmiljøer. Disse begrepene 
defineres på følgende måte: 

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljØ, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelse!~ tro eller tradisjon til. 
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større hel
het eller sammenheng. 
Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kul

turmiljøer som kan vernes.» 1 

I denne artikkelen vil jeg i hovedsak ta for meg det som etter gjeldende lov kalles auto
matisk fredete kulturminner, dvs kulturminner som er eldre enn år 1537. (Det er dette som 
tidligere ble kalt fornminner. Dertil kommer egne regler for samiske kulturminner, skips
funn og mynter- dette vil jeg imidlertid ikke gå nærmere inn på i denne artikkelen.) 

Som arkeolog er det i første rekke denne typen kulturminner jeg kommer i berøring 
med. I mange tilfeller må en imidlertid se på slike i sammenheng med kulturminner fra 
nyere tid, dette vil da falle inn under begrepet kulturmiljø. 

Hva som er verneverdig av nyere tids kulturminner er en lang og komplisert diskusjon 
som jeg heldigvis slipper å gå inn på - det blir her et spørsmål om å velge ut objekter på 
grunnlag at en rekke ulike kriterier2. 

En kunne selvsagt gå inn på en diskusjon om hvorvidt 1537 er en god grense for auto
matisk fredning- det er ingen tvil om at en lang rekke kulturminner fra 1500- og 1600-tal
let er av langt større kulturhistorisk interesse enn f.eks spredte kullgroper fra senmiddel
alderen. 

I den sammenheng må jeg si at det morsomste og mest interessante arkeologiske felt
arbeidet jeg har vært med på var utgravningen av gårdshaugen på Alstahaug prestegård. 
Alstahaug kommune som bekostet utgravningen var mest interessert i Petter Dass' tid, så 

Lov om kulturminner §2. 
2 se Hans-Emil Liden. Fra antikvitet til kulturminne. Universitetsforlaget 1991, side 102. 
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vi gravde lagene fra 1600- og 1700-tallet like grundig som dem fra tiden før reformasjo
nen. Dette ga en mengde funn av stor kulturhistorisk interesse. Det er derfor tankevek
kende at slike lag ikke har noen lovmessig beskyttelse. 

Miljøverndepartementet vurderte riktignok å sette grensen for automatisk fredning 
l 00-150 år lenger frem i tid3, men dette ble likevel ikke endret i den nye loven fra 1993. 
Hvis dette imidlertid skulle bli aktuelt ved en revidering av kulturminneloven en gang i 
fremtiden så vil jeg foreslå at en eventuell ny grense settes nøyaktig 150 år fremover, til 
året 1687. Dette ville på mange måter være tjenlig grense, samtidig ville det være et sym
bolsk årstall- dette året fikk Norge sin første kultmminnelovgivning. 

Kulturminnevern 

Nåvel, dette er digresjoner. Jeg må ta utgangspunkt i loven slik den er. Hensikten med lo
ven er kulturminnevern, og dette defineres på følgende måte: 

Kulturminnevern er å ta vare på fysiske kulturminner og hindre at de forsvinner eller 

blir ødelagt på annen måte.4 

Som en konsekvens at dette vurderer jeg kulturminnevernet som en tredelt oppgave: 
1.) For det første så må kulturminnene oppdages og registreres. 
2.) For det andre så må folk gjøres oppmerksom på dem slik at de ikke ødelegges av van

vare. 
3.) For det tredje så må en ha et lovverk og et sanksjonsapparat klart slik at folk ikke tar 

seg til rette og ødelegger kulturminner når de ser seg tjent med det av økonomiske el
ler andre årsaker. 

Lovverket er de1ior en uunnværlig del av kulturminnevernet. Men det er tross alt, iallfall 
slik jeg ser det, kun et verktøy. Selve målet for kulturminnevernet må favne langt videre 
enn spørsmålet om sanksjoner og straff. 

For å utdype dette vil jeg si litt om Alistoteles: Han skilte mellom tre typer lovlydige men
nesker. De som var på det laveste nivået var de som fulgte lovene av flykt for statens reaksjo
ner og straff. På et høyere nivå var de som fulgte lovene fordi de hadde respekt for myndighe
tene og deres vedtak, selv om de ikke forsto hensikten med dem. Øverst oppe sto imidleiiid de 
som fulgte lovene fordi de forsto hensikten med dem, og at de var laget til samfunnets beste. 

Det ideelle ville selvsagt være at alle borgerne i et samfunn fulgte lovene frivillig fordi 
de forsto at dette var til alles beste - et slikt samfunn ville ikke trenge en regulerende or
densmakt. Men dette er selvsagt helt utopisk. Det bør imidlertid være et mål for kultur
minnevernet at så mange som mulig kommer opp på det høyeste nivået. 

3 Stortingsmelding nr. 39, kap. 3.4.5. 
4 Stortingsmelding nr. 39, kap. 2.1. 
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Et kulturminnevern som lages av en elite, og for en elite, er et dårlig kulturminnevern. 
Og på lengre sikt kan dette gi svært negative utslag. I etterkrigstiden ble svært mye verdi
fullt revet, og forklaringen var at vernetanken ikke var nådd ut til de brede lag. Hans-Emil 
Liden beskriver dette slik i sin bok Fra antikvitet til kulturminne: 

«l de travle etterkrigsårene med gjenreisning, og senere med utbyggingen av vårt mo
derne velstandssamfunn, var det få som interesserte seg for vern av kulturminner ... 
Vernetanken ble i folks bevissthet koplet til et konservativt grunnsyn - noe som førte til 
at arbeiderbevegelsen lenge stilte seg fremmed til den.» (Liden 1991 :90). 

I Vågå ble det for eksempel bygget en fmferdelig betongkloss av et kommunehus rett 
overfor den gamle stavkirken, og arbeiderpartiordføreren begrunnet det på følgende måte: 
«Vi skal ikke ha noe nasjonalromantikk her i bygda!» 

Slike holdninger førte til utallige ødeleggelser av kulturminner. I etterkrigstiden for
svant det faktisk flere gravhauger og andre jordfaste fornminner enn i hele den samlede 
historiske perioden forut5. 

Kulturminnevern er derfor for meg i første rekke et spørsmål om formidling. Vi må sør
ge for at folk får forståelse for verdien av historiske minnesmerker. Men hvordan skal vi 
gjøre dette? 

Lokale museer og kulturanlegg 

Etter min mening er det helt sentralt at de førreformatmiske kulturminnene blir like al
minneliggjort som de etterreformatoriske. Bygdemuseer er populære, de fleste regioner 
og landsdeler har slike. Men disse museene er temmelig amputerte, de inneholder kun hus 
og gjenstander fra tiden etter reformasjonen (med noen få unntak). 

Folks syn på historien blir derfor på denne måten synonymt med bunader og stabbur. 
Dette har gjort det nesten umulig for de fleste nordmenn å forestille seg at den landlige 
bosetningen i Norge på noe tidspunkt kan ha hatt en annen form enn den historiske ætte
gården6. 

Men de siste årene har det heldigvis skjedd mye positivt. Det er blitt startet en rekke lo
kale museer hvor hovedvekten legges på førreformatorisk og forhistorisk erverv og boset
ning. 

Et godt eksempel på dette er museet og kulturstien ved Kittilbu i Gausdal, Oppland. 
Det er faktisk noe av det mest vellykkede jeg har sett. Museet tar for seg utmarksnæring
ene som er blitt praktisert omkring Dokkfløymagasinet fra eldre steinalder til middelal
der. Dette dreier seg i hovedsak om jakt, fangst, fiske og jernutvinning. Besøkende får her 

5 Stortingsmelding m. 39, kap. 2.2. 
6 se Christian Keller «The Theoretical Aspects of Landscape Study». Upublisert foredrag 1990, side 2. 
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se gjenstander, rekonstmerte anlegg og kulturlandskapet de hører hjemme i på samme 
sted. At det er et lite museum med et begrenset tema ser jeg ikke på som en ulempe - tvert 
imot. Store museer med omfattende samlinger gjør lett folk matte, og gir liten mulighet til 
fordypning. 

Planene som er lagt for Forsandmoen i Rogaland synes å bli minst like bra. Også her 
vil folk få se gjenstander og rekonstmerte anlegg i det kulturlandskapet de hører hjemme. 
Her vil det bli lagt vekt på å vise et landsbysamfunn slik det kan ha vært i bronsealder og 
eldre jernalder. 

Jeg har også stor sans for det som ble gjort i etterkant av utgravningene av et gårdsan
lagg fra eldre jernalder på Korsegården i Ås, Akershus. Det ble da laget en god og infor
mativ utstilling i foajeen på kommunehuset. Dette er en ide som med fordel burde kunne 
følges opp i flere kommuner hvor det er blitt gjort større utgravninger. 

Ja, det er faktisk en etterspørsel etter slike utstillinger. Nå nylig (4.3.95) f.eks skrev 
Billy Nenningsland dette i Farsunds avis: 

«la folk flest få del i de resultater som graves frem fra fortidens liv og levned i bygd og 
by. Tanken har vært reist tidligere, men uten å vinne gehør på høyeste hold innen de ar
keologiske og andre vernemyndigheter. Man ønsker heller å samle alt sentralt i Oslo ... 
Noe som støver ned inne i Oslo er ikke akkurat egnet til å vekke alminnelig interesse. 
Fikk man derimot tingene hjem og tilgjengelig for alle, ville man kunne høste ny inter
esse for historien og nødvendigheten av å ta vare på alle de ting som dukker opp i da
gen og som forteller om slektenes gang fra tid til tid.» 

Jeg er helt enig med denne kronikkforfatteren. En har for lengst gått bort fra tanken om å 
flytte gamle bygninger til museene. I den grad det ennå gjøres så er det kun snakk om 
nødløsninger når tomten blir ødelagt av utbygging eller neddemming. Å fjerne bygninger 
fra sin opprinnelige plass er til skade både for kulturlandskapets og bygningenes verdi. 

Slike tanker bør også gjelde gjenstander. Å fjerne dem fra kulturlandskapet der de hø
rer hjemme er uheldig og skadelig. Jeg vil nevne noen momenter i denne sammenheng: 

Følelsesmessig verdi - En skafthulløks funnet på en gård, har en stor verdi for finneren. 
Den vil sannsynligvis få en stasplass på peishylla, og vises frem med stolthet til venner og 
slektninger. Vi kan si at dette er den optimale følelsesmessige verdien øksen kan få 
(100%). I Oslo vil den bokstavelig talt bare bli et nummer i rekken, og støve ned i et ma
gasin. Vi kan si at dette er den minste følelsesmessige verdien øksen kan få (0%). Ved å 
fjerne øksen fra funnstedet så devalueres altså den følelsesmessige verdien av funnet be
traktelig. 

Tilgjengelighet- Oslo, og de andre landsdelsmuseene, har svært begrenset med utstil
lingsplass. Ved å desentralisere samlingene kan langt mer stilles ut. 

Pedagogikk og formidling -Ved å øke tilgjengeligheten for gjenstandene så vil en også, 
forhåpentligvis, øke forståelsen for arkeologi og historie blant folk flest. 

Registrering og rapportering - Det er et faktum at mange sitter med arkeologiske funn 
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som de ikke rapporterer. Under feltarbeid har jeg selv flere ganger opplevd dette. Gmnnen 
til dette er at slike gjenstander ofte har affeksjonsverdi for dem, det kan f.eks være snakk 
om gjenstander de har fått av sin far eller bestefar. Dessuten vet de at hvis de rapporterer 
om funnet så vil det bli lagret i et magasin, og de vil sannsynligvis aldri få se det igjen. De 
fleste har imidlertid den holdningen at hvis disse gjenstandene kunne stilles ut lokalt, så 
vil de gjerne gi dem fra seg. 

Som konklusjon på dette så vil jeg gå sterkt inn for at løse kulturminner stilles ut i den 
regionen de er funnet. Et selvsagt krav er at gjenstandene får den konservering og sikker
het de behøver, men dette kan løses på flere måter. Jeg har ovenfor nevnt flere vellykkede 
eksempler på slike løsninger. 

En annen mulighet som kan være aktuell er at lokale bygdemuseer får lage forhistoris
ke avdelinger. Museet Maihaugen for Gudbrandsdalen og Glomdalsmuseet for 
Østerdalen burde for eksempel etter min mening få lov til å stille ut også slike gjenstander 
fra sine regioner. 

Dette vil da også være i tråd med den innstillingen som Miljøverndepartementet lever
te til Stortinget i 1988 (Innst. S. nr. 135). Departementet gikk bl.a. inn for å: 

«bevare kulturminnene på en slik måte at de kan inngå i våre daglige omgivelser på en 
meningsfylt måte.» 

og 

«bevare kulturminnene i sitt opprinnelige miljø slik at de kan bli en naturlig del av 
folks hverdagsliv» 

Den eneste seriøse innvendingen jeg kan tenke meg mot en slik tilbakeføring er at dette 
vil gjøre det mer arbeidssomt for de som skal forske på materialet. Men dette må veies 
mot de mange fordelene en slik tilbakeføring vil gi, dessuten vil det i de fleste tilfeller 
være heldig for forskerne å få se det kulturlandskapet de hører hjemme i. 

Jeg går dessuten ikke inn for å 'plyndre' landsdelsmuseene for sine mest verdifulle 
gjenstander. Vi trenger i høy grad også slike museer som kan vise bredden og de større 
sammenhenger i vår forhistorie. 

Forvaltning av faste kulturminner 

Når det gjelder å bevare og forvalte faste kulturminner så er det nødvendig å vise både 
kreativitet og fleksibilitet. Å gå inn på en konfliktlinje hvor vi pukker på paragrafer og 
tmer med bøter og fengselsstraffer kan selvsagt være på sin plass i enkelte tilfeller, men 
generelt sett er dette lite tjenlig i det lange løp. 

Jeg vil fortelle om et tilfelle jeg selv har opplevd. Våren 1993 gjorde jeg registreringer 
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i Sarpsborg, Østfold. I nærheten av den traseen jeg skulle følge var det avmerket en rune
R på kartet inne på et boligfelt, og jeg gikk for å se hva dette var. Jeg fant ingenting, men 
jeg fikk forklaringen: Det hadde ligget noen båtristninger her, men de som eide tomta 
skulle utvide huset i 1972, og da tok de like godt og sprengte det vekk! Jeg var visstnok 
den første, mer enn 20 år etter at dette hadde skjedd, som hadde oppdaget dette. 

Og dette er nok dessverre ingen uvanlig historie. Mitt poeng er derfor at hvis ikke lo
kalsamfunnet ser verdien i mindre prangende forhistoriske kulturminner, og ikke ønsker å 
beskytte dem eller å ta vare på dem, så er det i realiteten ingen som kan gjøre det. 

Alternativet måtte i så fall være å ansette securitas-vakter som jevnlig gikk omkring og 
undersøkte tilstanden til alle faste automatisk fredete kulturminner, men dette vil vel (for
håpentligvis!) aldri bli iverksatt. 

Men hva skulle en ha gjort i dette tilfellet? Jeg tror det er viktig å sette de førreforma
toriske kulturminnene inn i en større kontekst - det er viktig å lage meningsfulle kultur
miljøer. 

Et godt eksempel på dette, og som jeg nylig har besøkt, er Hå gamle prestegård på 
Jæren. Bygningene fra 1700-tallet fungerer som kulturlokale med blant annet utstillinger 
av moderne kunst, og omkring gården ligger et godt bevart kulturlandskap med blant an
net et større gravanlegg fra eldre jernalder. 

I Hå har man også merket opp og tilrettelagt flere kulturstier. Jeg tror at dette er den 
beste måten å forvalte og bevare et kulturminne på: Når det blir en post i en jevnlig besøkt 
løype så blir det vanskelig (og upopulært!) for grunneieren å vanskjøtte det, eller enda 
verre, bevisst ødelegge det. 

Formidlingsmessig er det også nær det ultimate: Ved hjelp av et opplysningsskilt, 
og/eller en håndbok, så kan folk få presise opplysninger om kulturminnet, og få forklart 
dets rolle i kulturlandskapet. 

At et kulturmiljø eller en kultursti må bestå av kulturminner fra en rekke ulike tidsperi
oder ser jeg på som ubetinget positivt. Det er absolutt et pluss om folk kan læres opp til å 
betrakte kulturlandskapet som en slags tidsmaskin. 

For å få til slike kulturminneanlegg, og andre tilrettelegginger av kulturminnene, er det 
lokale initiativ helt grunnleggende. Lokale historielag bør få hjelp og oppmuntring til sli
ke tiltak. Det er her viktig at vi 'profesjonelle' går inn for dialog og samarbeide. Å over
kjøre lokale krefter med lover og regler, og med en arrogant ovenfra-og-ned holdning er 
svært uheldig. Dette fører lett til at folk blir umyndiggjort og fremmedgjort overfor sin 
egen fortid. 

Ikke slik å forstå at vi arkeologer skal tillate hva som helst. Kommersielle vikingland 
f.eks. som gir et galt eller skjevt bilde av fortiden, og som kanskje til og med direkte er til 
skade for kulturminnene, ser jeg ingen grunn til å samarbeide med. 

Men vi kan godt vise litt romslighet. I Rogaland ble det for ikke lenge siden satt opp et 
opplysningsskilt ved Haraldshaugen hvor det sto at Harald Hårfagre sannsynligvis ikke 
var begravd her, men heller ved Avaldsnes på Karmøy. Dette skapte store lokale protester, 
et slikt opplysningsskilt ønsket de ikke å ha. 
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Dette er en protest jeg har forståelse for. Det er greit nok at en av de oppgaver vi arke
ologer har er å avlive myter og feiloppfatninger. I en norsk reiselivskatalog for 1995 så jeg 
nå nylig et fotografi av et vikingpar (mann og kvinne) som blåste i bronselurer- dette er 
en anakronisme på mer enn 1500 år! Slikt bør en slå ned på. Men hva Haraldshaugen an
går så er det tross alt ikke umulig at han er begravet der. Jeg ser det derfor ikke som noen 
stor oppgave å provosere lokal patriotisme i et slikt tilfelle. 

Kulturminneforvaltning på Vega 

Når en skal skrive om kulturminnevern og kulturminneforvaltning kommer en ikke utenom 
det som er blitt gjort på øykommunen Vega i Nordland. En klarte der å snu den tradisjonel
le konflikten mellom verneinteresser og økonomisk utvikling inn på et positivt samarbeide. 

Jeg kan her bare kort nevne noen av alle de strategier og tiltak som ble satt i verk på 
Vega, ellers må jeg bare henvise til den publikasjonen som er blitt utgitt og si at denne er 
et must for alle som arbeider med lokal kulturminneforvaltning (Hein Bjartmann Bjerck: 
Forskningsstyrt kulturminneforvaltning på Vega, Nordland. Trondheim 1989). 

Forskningen og undersøkelsene på Vega hadde «som målsetning å finne måter å bevare 
de unike boplassrestene uten å hindre dagens Vega-samfunn unødig i sin normale utvik
ling» (ibid:7). 

Vega kommune var i utgangspunktet positive til undersøkelsene, og bevilget penger. 
Men de følte etter hvert at de var blitt lokket ut i en hengemyr: 

«Jo mer penger de bevilget til kulturminneproblemene, jo flere restriksjoner ble pålagt 
bruken av lokale ressurser.» (ibid: 16). 

Gjennom formidling og god kontakt med kommunen klarte man imidlertid å snu denne 
uheldige utviklingen. Det var viktig å få lokalsamfunnet til å se på kulturminnene som en 
ressurs, ikke bare som et økonomisk belastende hinder for det lokale næringsliv, for: 

og 

«Lokalsamfunnet vil oftest selv verne om det som blir oppfattet som ressurser. 
Verdifokusering vil redusere presset på fornminnene, og gi museene stadig større mu
lighet til å få fart i en god sirkel.» (ibid:20). 

«At lokalsamfunnet oppfatter kulturminner som noe verdifullt som angår dem selv vil 
være den aller beste måten å sikre de gamle boplassene for fremtiden.» (ibid:21). 

Av alle de praktiske tiltakene som ble utarbeidet vil jeg særlig nevne det kartet som arke
ologene laget over Vega. Under undersøkelsene på Vega ble det lagt nesten like stor vekt 
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på negative funn og 'kalde' områder som positive funn og 'varme' områder. På grunnlag 
av dette ble det laget et kart som viste hvilke områder som hadde størst og minst kultur
minnepotensiale: 

«Ved hjelp av dette kartet bør areal planleggere i Vega kommune kunne ha mulighet til å 
styre inn i et spor som reduserer mengden av konflikter med kulturminner.» (ibid: 172). 

Lokalhistorisk forskning 

Etter denne gjennomgangen burde jeg kunne svare på det jeg egentlig skulle skrive om: 
Bør lokalhistorisk forskning, og da spesielt lokal bosetningshistorisk forskning, få konse
kvenser for kulturminnevernet? 

Det gjøres mye verdifull lokalhistorisk forskning. Alle bygder med respekt for seg selv 
har et lokalt historielag, og disse har ofte vært initiativtagere til mye verdifullt arbeide. En 
lang rekke bygder har f.eks fått detaljerte gårdshistorier som viser eiendomsforhold og 
bondeslektenes historie flere hundre år tilbake. 

Dette er forskning som vanskelig kunne vært gjort av andre - dette krever omfattende 
lokalkunnskap, og ikke minst tid og interesse. Men denne typen forskning tar nesten ute
lukkende for seg tiden etter reformasjonen. Seriøs og dyptpløyende lokal forskning på 
middelalder og forhistorisk tid er det langt mindre av. 

Jeg har imidlertid studert tre lokale bosetningshistoriske fremstillinger ganske inngå
ende: Erling Johansens bygdebok for Rygge, Terje Schous for Onsøy, og Trygve Viks ar
beider i Follo. 

Johansen gjorde et imponerende registreringsarbeide i Rygge på midten av 50-tallet, 
som en del av forarbeidet for bygdeboken. Etter hans registreringer økte antallet automa
tisk fredete kulturminner i Rygge fra ca 200 til over 500! 

Slike registreringer er imidlertid de siste tiårene blitt overtatt av sentrale myndigheter i 
sammenheng med utarbeidelsen av det økonomiske kartverket. Betydningen av lokale re
gistreringer har derfor nesten forsvunnet helt. 

Og uansett: registrering er ikke forskning - og Johansens forskning er jeg ikke så im
ponert av. Og jeg er enda mindre imponert av Schous og Viks teorier og metoder. 
Problemet er at de er altfor opphengt i de historiske gårdene, de ser det som en hovedopp
gave å utarbeide en relativ kronologi for disse, og å finne det de kaller for 'landnåmsgår
dene', 'opphavsgårdene' eller 'urgårdene' i den bygda de skriver om. 

Deres metodikk og kildekritikk lider av alvorlige mangler, og de konklusjonene de ender 
opp med står i sterk motsetning til hverandre 7. Og selv om en skulle ta deres teorier og kon
klusjoner på alvor så har jeg vanskelig for å se hvordan dette skulle kunne brukes innenfor 

7 se Frode Korslund. Eldre Jernalder i vestre Østfold. En studie av to bygdebøker Rygge 1957 og 
Onsøy 1994. Avhandling til hovedfagseksamen i nordisk arkeologi. Universitetet i Oslo 1995. 
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kulturminneforvaltningen- bør kulturlandskapet til en mulig 'urgård' ha større vern en det 
som hører til en gård fra vikingtid eller middelalder? Etter min mening er svaret klart nei. 

Jeg kan derfor ikke se at en slik form for forskning skal få noen konsekvenser for kul
turminnevernet. Deres teorier og påstander kan neppe kan få noen betydning for fredning 
og skjøtsel av førreformatoriske kulturminner. 

Det synes som om Miljøverndepmiementet er av samme mening - når de skriver om 
forskning i sammenheng med kulturminneforvaltning så omtaler de kun den forskningen 
som gjøres ved universitetene, landsdelsmuseene og andre offentlige institusjoner. 
Lokalhistorisk forskning nevnes ikke med et eneste ord8. 

Men det er ikke derved sagt at slik lokalhistorisk forskning er verdiløs. Som de sier i Se 
og Hør: «All PR er god PR!». I den grad denne forskningen skaper interesse for vår fortid 
og våre kulturminner, og det har jeg all grunn til å tro at den gjør, så er dette ubetinget po
sitivt. Mange lokale historikere klarer å skrive levende og engasjerende for vanlige folk 
om fortiden, og dette er noe som ofte savnes i mer seriøse publikasjoner. (Men det finnes 
arkeologer som har tatt denne utfordringen på alvor, Hein Bjartmann Bjerck f.eks har 
skrevet flere polulærvitenskapelige artikler for vanlige folk for å formidle hvordan livet 
kan ha artet seg i steinalderen på Vega (Bjerck 1989: 179-180).) 

Jeg vil derfor konkludere med følgende: Selv om lokalhistorisk forskning ikke bør få 
noen direkte konsekvenser for kultmminnevernet, så er denne forskningen i seg selv en 
del av det utvidede kulturminnevernet. 

Veien fremover 

Ovenfor har jeg nevnt eksempler på gode lokale museer og andre gode forvaltningsstrate
gier for kulturminnene. Det som er felles for disse er at de er et resultat av et positivt sam
arbeide mellom lokale krefter og sentrale myndigheter. 

Jeg tror at dette er veien å gå. Forskningen bør etter min mening utføres av kvalifiserte 
personer tilknyttet landsdelsmuseene eller andre offentlige institusjoner, mens lokale 
krefter heller kan bidra med tilrettelegging og opprettelse av større kulturanlegg. 

Det bør ellers nevnes at det foreligger seriøse forslag om at kulturstyrene i kommune
ne skal få et hovedavsvar for kulturminnevernet. Men dette ligger nok et godt stykke frem 
i tid - foreløpig er det få kommuner som har den faglige ekspertisen som kreves9• 

En økende delegering av kulturminnevernet ned på kommunalt nivå ser jeg imidlertid 
på som positivt - dette vil utvilsomt øke den lokale interessen for våre kulturminner. Noe 
som igjen forhåpentligvis vil heve større deler av befolkningen opp på Aristoteles' høyes
te nivå når det gjelder kultmminnevern. 

8 Stortingsmelding nr. 39, kap. 3.4.2. og Handlingsplan for kulturminneforvaltning (Miljøvern
departementet 1992) kap. 9. 

9 Stortingsmelding nr. 39, kap. 6.4. 
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Kulturminne bruk 

Jeg har nå brukt mange sider på å skrive om kulturminnevern. Nå helt på tampen vil jeg 
trå til med noen friske innspill om kulturminnebruk. Forslagene skal ikke taes altfor al
vorlig, men jeg synes det er viktig å ruske litt opp i alle de fastgrodde oppfatningene om 
hvordan våre kultmminner skal forvaltes: 

I sitt dikt Guldhornene (1803) gikk Adam OehlenschHiger sterkt imot å stille gullhor
nene fra Gallehus ut i et raritetskammer til skue for «et mat nysgerrigt øye». Dette var 
opphøyede og hellige gjenstander som hadde fortjent en bedre skjebne - hans forslag var 
derfor heller å bruke dem som nattverdskalker i Domkirken. 

Dette er selvsagt et radikalt forslag som vil gi de fleste antikvarer alvorlige svettetokter. 
Men jeg har ærlig talt mye sans for Oehlenschlagers syn. Her i Norge har vi ikke funnet 
noen gullhom, men man kunne kanskje i en del kommuner bruke en lokalt funnet skaf
thulløks som ordstyrerklubbe under møtene? 

Jeg er nemlig opptatt av hva slags signaler vi gir overfor almenheten. Mitt inntrykk er 
at det vi bedriver lett gjør fortiden fjern og død for de fleste. Fortiden blir noe som skal 
gjerdes inn eller settes i glassmontre på museum. Se, men ikke røre! 

Ja, det er mye en egentlig kan reflektere over langtidsvirkningene av. Etter min mening 
er det særlig uheldig at lik og skjeletter blir stilt ut. For det første så er det respektløst -jeg 
føler iallfall ingen trang til å bli utstilt i en glassmonter en gang i en fjern fremtid, for å bli 
beglodd av skoletrøtte og tyggegummislafsende åttendeklassinger som i beste fall synes 
at jeg er «cool!». 

Men det alvorlige er at dette skaper et galt bilde at fortidens mennesker. De blir på en 
måte bare en slags halvaper som vi ikke trenger å ha noen respekt for. I fon·ige århundre 
hadde man ingen motforestillinger mot å stille ut utstoppede negre. Eller å samle inn ho
deskaller av indianere, tasmaniere, samer og andre urbefolkninger - og dette ofte ved å be
nytte ganske ufine metoder. I dag vil ingen finne på å gjøre noe slikt, tvert imot så blir 
menneskelige levninger i dag levert tilbake til deres etterkommere, iallfall i USA og 
Australia. 

Jeg lurer på om ikke dette også burde overveies når det gjelder fortidens mennesker. 
Isteden for å stille ut mannen fra Vistehola på et museum f.eks, så burde man kanskje hel
ler gi ham en offentlig begravelse på Randaberg kirkegård, med celebriteter til stede og 
full pressedekning. 

Mange vil nok hyle høyt når de hører et slikt forslag «viktig forskningsmateriale vil bli 
ødelagt!» Ja, det vil det. Men det er nettopp dette som er poenget- forskjellen på naturvi
tenskap og humanistisk forskning er at vi forsker på mennesker, ikke et hvilket som helst 
'materiale'. 

Ved å gi etterlatenskapene etter fortidens mennesker en anstendig begravelse så vil vi 
gi et viktig budskap utad: Fortidens mennesker var mennesker som oss idag - med tanker, 
følelser og stolthet. De ble behandlet med kjærlighet og respekt av sin samtid, og vi bur
de fortsette med å gi dem en slik behandling. 
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Summa ry 

Research on Ancient Sites and Monuments in the Districts of Norway - and the 
Effects it has on Protection of Cultural Heritage. 

In January 1993 Norway got a new law of protection of cultural sites and monuments. 
The most important change from the old law was that the termfornminne («ancient heri
tage») was replaced by kulturminne ( «cultural heritage») - and the new law introduced a 
new term: kulturmiljø («culturallandscape). 

The author discusses some effects of the new law, and the protection date for automa
tisk fredete kulturminner ( «automatic protected sites and monuments»). In the new law, as 
in the old, the protection date is set to be the year of 1537 AD- the author argues that the 
date rather should be 1687 AD. 

The author discusses the best ways of protecting cultural sites and monuments. He ar
gues that the best solution is to create a positive feeling for such sites and monuments 
among the people living in districts were they are situated. 

The author discusses various ways to manage this- he argues that it is important to bu
ild local museums, to make cultural paths and, most important of all, to give information 
to the public. The national museums and universities should cooperate with local histori
ans to make people beware of and proud of the sites and monuments in their neighbour
hood. 

The author concludes that the best way to protect cultural sites and monuments is to 
make them into a re source for the communities, and he gives a good example of how this 
has been done in the island and community of Vega (in the county of Nordland, Northe1n 
part of Norway). 

In Norway every district with some respect and pride for themselves engage different 
kinds of people to write the local history for the community. The author considers man y 
of these hooks not to be serious, and therefore they should not have any effect on the pro
cess of how to choose which sites and monuments should be given legal protection - the 
author argues that this task must be handled by the national archeological museums of 
Norway. 

But the author also believes that the local history hooks can create interest and «good 
P.R.» for sites and monuments among common people- and therefore these are part of the 
more wider protection of these sites and monuments. 

Finally the author gives some (wild?) ideas of how to use cultural and ancient objects 
in a new context, and how we should treat the remains of dead people from the past. 
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Norsk Arkeologisk Selskap 
Årsberetning 1.11. 1994 - 31.10.1995 
og regnskap pr. 1.11.1995 

Den ordinære generalforsamling for 1994 ble holdt den 23 .november 1994 
Vitenskapsakademiets lokaler, Drammensveien 78 i Oslo. 

Følgende ble protokollert fra generalforsamlingen: 

Preses, Lise Tschudi ønsket velkommen til det 58. årsmøte. Det var ingen merknader til 
innkallingen. Til å underskrive protokollen ble Svenn Landgraff og Anne Thue 
Marstrander valgt. 

Lise Tchudi holdt minneord over Rein Henriksen, selskapets tidligere visepreses gjennom 
6 år. Preses gratulerte Erling Johansen, som var blitt utnevnt til ridder av 1.klasse av St. 
Olavs Orden. 

Årsberetning og regnskap var sendt ut sammen med innkallingen til generalforsamling
en. Lise Tschudi leste revisjonsberetningen. Det var ingen kommentarer til disse, og de 
ble godkjent av generalforsamlingen. 

Valg av styre. Reidar Stockfleth redegjorde for valgkomiteens forslag til styresammen
setning for 1995: 

Preses: 
Styremedlemmer: 

Varamedlemmer: 

Lise Tschudi 
Jens W. Berg 
Tom Bloch-Nakkerud 
Olaf Kortner 
Anne-Sophie Thommessen 
Erling Finne 
Ida Hald 
Jorunn Vandvik Johnsen 
Henry Tschudi 

Honorært styremedlem: Erling Johansen 
Generalsekretær: Egil Mikkelsen 
Revisor: Kristian A. Arnesen 
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Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Det ble foreslått at valgkomiteens forslag burde sendes 
ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 

Styrets forslag til valgkomite for 1995 var Maren Hertzberg Erichsen, Reidar Stockfleth 
og Tor Tank-Nielsen. Disse var villige til å ta vervet og ble valgt. 

Samme kontingent som for foregående år ble vedtatt: 
kr 180,- for enkeltmedlemmer 
kr 240,- for familiemedlemmer 

kr 90,- for studenter 
Livsvarig medlemskap er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer. 

Generalsekretær Egil Mikkelsen redegjorde for styrets forslag om å opprette en ærespris og ba 
om generalforsamlingens fullmakt til å utarbeide statutter og å utdele prisen før neste general
forsamling. Etter en del diskusjon ble det foreslått - på grunn av spesielle omstendigheter - at 
styret skulle få anledning til å dele ut en ærespris i løpet av 1995 og at forslag til statutter skul
le forelegges neste års generalforsamling. Dette forslaget ble godkjent med akklamasjon. 

Preses hevet generalforsamlingen. 

Generalsekretær Egil Mikkelsen redegjorde for neste års tur til Lista og Jæren 1995. 

Kveldens annonserte foredragsholder, museumsdirektør Bjørn Myhre hadde dessveiTe 
meldt forfall på grunn av sykdom, men generalsekretær Egil Mikkelsen var villig til å påta 
seg oppgaven på meget kort varsel. Han holdt foredrag med lysbilder over temaet: «Hva 
har Maldivene med nordisk arkeologi å gjøre?» 

Årsmøtet ble avsluttet med selskapelig samvær. 62 personer deltok. 

Ærespris 
Ved en tilstelning 16.mars 1995 ble Norsk Arkeologisk Selskaps Ærespris utdelt for før
ste gang. Den ble tildelt Anne Stine og Helge Ingstad. 

Turer 
19.-22. mai 1995 ble det aiTangert tur til Lista og Jæren med 71 deltagere. Faglige ledere 
på turen var Egil Mikkelsen, PeiTy Rolfsen, Samuel Watne, Niels Hartmann, Martin 
Blindheim, Bjørn Myhre og Trond Løken. 

9.september 1995 gikk høstturen til Asker og Bærum, med 75 deltagere. Faglige ledere 
var Egil Mikkelsen, Einar Østmo, Fredrikke Hegnar von Ubisch og Ola Storsletten. 
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Viking 1995 trykkes hos Tangen Grafiske Senter i Drammen og ventes ferdig i midten av 
november. 

Til Arkeologisk Fond kom det inn l O søknader. Styret besluttet å tildele: 
Idun Kvalø kr 2.500,- (Deltagelse i arkeologiske utgravninger i Bahrain og Syda) 
Ragnhild Myrstad kr 2.500,- (Studier av bjømegraver i Nord-Norge) 
Irene Skauen kr 2.500,- (Studier av jernalder i Meløy kommune i Nordland) 
Stig Welinder kr 2.500,- (Forbindelsarna och ideutbytet mellan norske og svenska arkeo
loger») 

Det har vært holdt 4 styremøter i løpet av året. 

Antall medlemmer og abonnenter utgjør totalt 860. Det er registrert 42 innmeldinger og 
32 utmeldinger. 

Tur til Lista og ]æren 19.-22. mai 1995 

71 medlemmer deltok i turen, som startet med fly fra Oslo til Kristiansand, buss herfra til 
Stavanger og fly tilbake til Oslo. Første stopp var det rekonstruerte bronsealderhuset med 
tilhørende miljø, «Bronseplassen» i Høvåg. Oddemes middelalderkirke og runesteinen 
der var neste stopp. Etter lunsj i Kristiansand var det omvisning i Spangereid, med grav
felt, nauttufter og bautasteiner fra je1nalder. Et besøk i Lindesnes fyr og de store gravhau
gene ved Lyngdal kirke sto også på programmet før vi ankom Farsund Fjordhotell for 
middag og overnatting (to netter). 

Lørdag 20. mai besøkte Selskapet fomminnefelt på Lista: Det berømte Lundefeltet 
med store gravhauger, utgravningen av steinalderboplasser i Lundevågen, helleristingene 
på den store flyttblokken på Kvil jo, Pennefeltet med helledstninger fra bronsealder, 
gårdsanlegg og graver fra jernalder. Lista fyr, bekkekvemene på Hervoll og det idylliske 
Loshavn sto også på dagens program. 

Søndag 21. mai gikk turen forbi Jøssingfjorden og videre over Jæren, til Hå gamle 
prestegård med gravfelt, steinalderboplass og et fint miljø beliggende ut mot Nordsjøen. 
Ame Garborgs «Knudaheio», folkevandringstidsgården Lyngaland og Tinghaug/
Krosshaug/Dysjane med graver, dngtunanlegg og et steinkors inngikk også i programmet 
før ankomst Stavanger og Atlantic Hotel. 

Mandag 22. mai var første stopp Domkirken i Stavanger, deretter Arkeologisk museum 
i Stavanger, med sine nye utstillinger. I den rekonstruerte jemaldergården på Ullandhaug 
ble det servert spekemat og sauesodd. Deretter gikk turen tinn til fortidslandsbyen på 
Forsand og det store antallet hus som er gravd ut her. Et rekonstruert hus fra bronsealderen 
var under oppbygging. Tilbake til Stavanger, med en avstikker til Vistehola, før hjemreise. 
Hovedreiseledere på turen var Pen-y Rolfsen og Egil Mikkelsen. 
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Norsk Arkeologisk Selskap- Regnskap pr. 1.11.1995 
Balanse pr. 1.11.1995 

Eiendeler 

Kasse 525 
DnB 7001.06.00365 2.568 
DnB 7056.66.15191 351 
DnB 7056.63.37663 285 
Skattetrekkskonto 10.752 
Postgirokonto 50.483 
DnB fonds 242.916 
DnB konto med fastrente 300.000 
Kortsiktige fordringer 33.266 l) 

Sum eiendeler 641.146 

Resultatregnskap 

Medlemskontingent 
Salg av Viking 
Støtte Norsk Forskningsråd 
Annonseinntekter 
Vårtur til Lista/Jæren 
Renteinntekter 
Høsttur til Asker/Bærum 
Generalforsamling 1994 
Prisutdeling 
Lønninger 
Arbeidsgiveravgift 
Diverse utgifter 
EDB-anlegg/kontormaskiner 
Trykkekostnader Viking/forsendelse 
Kontorrekv. porto, telefon 
B ankomkostninger 

Overskudd 

Gjeld og egenkapital 

Skyldig skattetrekk 10.753 
Skyldig arbeidsgiveravgift 3.854 
Skyldige feriepenger 7.876 
Skyldige trykkekostn. Viking 80.000 
Arkeologisk Fond: 
Pr. 1.11.94 128.568 
-utbetalt 10.000 
+renter 9.337 127.905 
Kapitalkonto: 
Pr. 1.11.94 383.899 
+ årets overskudd 26.859 410.758 

Sum gjeld og egenkapital 641.146 

126.265 
33.074 
40.000 

5.000 
32.264 
29.009 

8.087 
-1.968 
-5.757 

-108.306 
-14.940 

-8.618 
-11.958 
-75.625 
-14.714 

-4.954 

26.859 

2) 

3) 

4) 

Noter: 

l) Blant kortsiktige fordringer 
ligger forskudd i forbindelse 
med prøveturen 1996 med kr. 
9.090,- periodiserte, ikke ut
betalte, renter kr. 19.585,- og 
ikke betalte kontingenter. 

2) Ubetalte kontingenter fra tid
ligere år er tilbakeført, og er 
derfor kommet som fradrag i 
summen av medlemskonting
enter. 

3) Beløpet er ikke et reelt over
skudd. Prøveturen og sekreta
riatets utgifter er ikke innkal
kulert. 

4) Mottagelsen var sponset av 
Aschehougs forlag. 
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Vedtekter for Norsk Arkeologisk Selskap 

§ l. Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å støtte arkeologisk arbeid i Norge og 
norsk arkeologisk virksomhet i utlandet. Selskapet utgir årboken «Viking». 

§ 2. Selskapet ledes av et styre bestående av preses og 4 medlemmer med 4 varamed
lemmer. Det er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene medregnet 
preses eller visepreses er til stede. Ved fravær av styremedlemmer rykker vara
medlemmer opp etter ansiennitet. 

Over forhandlingene føres protokoll, og fullstendig utskrift av denne sendes sty
rets medlemmer og varamedlemmer etter hvert møte. 

Styret ansetter sekretær som samtidig er Selskapets kasserer. 

§ 3. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den holdes så vidt mulig 
på Selskapets stiftelsesdag den 23. november. 
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Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers varsel. Sakliste sendes ut sammen 
med innkallingen. Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsam
lingen må være styret i hende innen l. oktober. 

Generalforsamlingen skal: 

a) Behandle revidert regnskap og styrets beretning. 
b) Velge preses og styremedlemmer med varamedlemmer, som alle velges for 2 

år. Hvert år velges 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velger in
nen sin midte visepreses. Gjenvalg kan finne sted. 

c) Velge en generalsekretær, som velges for 2 år ad gangen. Generalsekretæren 
deltar i styrets møter, og er sammen med preses Selskapets daglige ledelse. 

d) Velge en valgkomite på 3 medlemmer. 
e) Velge revisor. 
f) Fastsette kontingenten, som kan graderes for forskjellige medlemsgrupper, 

såsom ordinære medlemmer, individuelle støttemedlemmer og bedriftsstøt-



temedlemmer. Kontingenten for personlige livsvarige medlemmer skal for 
ordinære medlemmer være 20 ganger den årlig kontingent. 

§ 4. Forandring av disse vedtekter kan bare finne sted på en generalforsamling, og for
slag må sendes medlemmene senest sammen med innkallingen til denne. 2/3 av 
de avgitte stemmer må være til fordel for forslagene for at de kan gjennomføres. 

§ 5. Forslag om oppløsning av Selskapet kan bare gjennomføres om det blir vedtatt på 
to generalforsamlinger med et års mellomrom, og på hver av disse med minst 3/4 
flertall av møtende medlemmer. 

Ved oppløsning skal Selskapets midler disponeres til fordel for det arkeologiske 
arbeid i Norge. 

En komite bestående av en representant oppnevnt av Selskapet, bestyreren av 
Universitetets Oldsaksamling i Oslo og en representant oppnevnt av vedkommen
de departement skal fordele midlene. 

Vedtatt av Norsk Arkeologisk Selskaps generalforsamling den 23.11.95. 
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