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Liv Helga Donunasnes

Om kvinner og barn i forhistoriske samfunn

Tittelen på denne artildcelen er formulert av andre, nemlig anangørene av et symposium*
hvor jeg i sin tid var invitert til å holde et foredrag som dette arbeidet bygger på. Selv ville jeg neppe ha koblet begrepene kvinner og barn slik som sider av samme sak. Når titte-

Fig. l. Steinalder: jegerne kommer hjem til sine kvinne1; barn- og kjæledy1: (Stone Age: man the
hun ter brings home fresh meat to his women, chile/ren- and pet dog). Etter Dreyer 1900 fig. 63.

• Eura ochfinnama i nordisk belysning. Eura, Finland 1994.
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Fig. 2. Bronsealder: krigeren vender hjem til sin familie. (Bro112e Age: man the warrior returns
home). Etter Dreyer 1900 fig. 88.

len likevel er beholdt i dette arbeidet, er det fordi den kan være illustrasjon på en tilnærming som fremdeles er ganske vanlig, blant folk flest, og kanskje blant arkeologer flest?
Den er interessant av minst to ulike grunner. For det første kan den oppfattes som en
utfordring til en fremdeles herskende tendens til å framstille fortidas samfunn som samfunn bestående av friske, arbeidsføre menn i sin beste alder, opptatt av viktige ting som
økonomi, håndtverk (i arkeologisk sammenheng smed- og snekkerarbeid, huskonstruksjoner etc.), politikk og militære aktiviteter. Kvinner og barn skimtes i kulissene, mens
f.eks. de gamle, de fattige, de syke, slavene, enda ikke har gjort sitt inntog i forhistorien.
Etter et par - tre tiårs forskning om kvinner i nordisk forhistorie og litt kortere tids
oppmerksomhet rundt det faktum at her også må ha vært barn, tror jeg det aller viktigste
som er oppnådd er at stadig flere innser at den «gamle» historien var ensidig, og at den
fremmet et tilnærmet usant bilde av vår felles fortid. I dette skeive bildet har vikingen
vært spesielt sentral, ildce minst blant det store publikum. Hans rolle har langt på vei vært
å bygge opp under nasjonalfølelsen, spesielt i de skandinaviske land.
Det andre jeg merket meg med temaet jeg fikk oppgitt, er, som alt nevnt, koblingen
«kvinner og barn». Denne koblingen er bygd på viktoriatidens borgerlige idealer, som
nærmest oppfattet «kvinne» og «mor» som identiske begreper, slik at kvinnenes eneste
offisielle funksjon ble i den hjemlige sfære, knyttet til omsorgsoppgaver av ulike slag.
Historisk sett er perspektivet til viktoriatiden kort, men for vår måte å tenke på har dette
hatt dyptgripende innflytelse, og nærmest visket ut minnet om andre måter å tenke for8

hold mellom kjønn og andre samfunnskategorier på. Vi har fremdeles vanskelig for å tenke «kvinne» uten å tenke «mor», mens kategoriene «mann» og «far» ild<e overlapper på
langt nær i samme grad. Det måtte faktisk postmodernistisk dekonstruksjon til for å
avsløre at ikke en gang i lgernen av det viktorianske samfunnet var de praktiske konsekvensene av overlappingen mor og kvinne så avgjørende for (de velstående) kvinnenes
livssituasjon som vi mener er naturlig. I viktoriatidens borgerlige familier kom nannyene
inn som en institusjon, og overtok en rekke av de biologiske mødrenes praktiske
omsorgsfunksjoner (Moore 1988). - Fra skandinavisk vikingtid/middelalder kjennes
overldassens fostringsinstitusjon. Om den hadde en noe annen form og hensikt, hadde
den også til funksjon å «frita» de biologiske mødrene fra en rekke praktiske omsorgsoppgaver som hos dagens historiefortolkere inngår i selve definisjonen av kvinnelighet. Dette berører også på et grunnleggende plan forholdet mellom kvinner og barn.
En av de aller viktigste innsiktene moderne feministisk forskning har gitt oss, er altså
at det ikke fi!mes en stor universell kategori «kvinner». Den franske filosofen Simone de
Beauvoir formulerte grunnlaget for denne forståelsen alt i 1949 gjennom utsagnet «kvinner fødes ild<e, de skapes» (i Le Deuxieme Sexe). Man kan nok trygt si at det samme gjelder for kategoriene «menn», «barn» og enhetene «familie» og «husholdning». I det følgende vil jeg forsøke å talde oppgaven «kvinner og barn i forhistoriske samfunn», ikke
primært gjennom en beskrivelse av det lille vi vet etter et par tiårs forskning på området,
men gjennom en diskusjon av begreper som vi gjennom samme prosess har lært å problematisere for å nå innsikt som kan gå utenfor vår egen snevre kulturelle forståelse.
Mye av kvinneforskningen innen arkeologi er gjort med utgangspunkt i norsk vikingtidsmateriale. Referansene til fortidige forhold hentes delfor helst hedra, men somme
tider også fra eldre deler av je1nalderen. Forskningen har avdekket mønstre, som f.eks. at
kvinner synes å ha stått relativt sterkere i kystområdene enn i innlandet, men også store
regionale og lokale variasjoner. Jeg vil argumentere for at slike forslgeller må forstås ikke
bare ut fra en tilsynelatende sterk og enhetlig vikingtidskultur, men like mye ut fra ulikheter i lokale kontakter og historisk bakgrunn. Dette gjelder oppfatninger både av samfunn i sin alminnelighet og av kvinners og barns virkelighet.

Kjønn eller gerzder?
Særlig gjennom sosialantropologisk forskning er begrepet «gender» blitt utvildet for å
fokusere på det vesentlige i at kjønnsroller, eller bedre: rammene for den utfoldelse og de
forventninger som tillegges de ulike kjønn, ikke er biologisk gitt eller universelle. De er
tvert imot kulturbestemte og meget variable. Gender betegner dermed «sosialt kjønn»
eller det innholdet som kulturelt legges i kjønn, snarere enn det biologiske. Enkelte vil gå
så langt som til å påstå at det ildæ kan forutsettes noen sammenheng mellom biologisk
kjønn og hva samfunnet oppfatter som henholdsvis «feminint» og «maskulint». I det følgende vil jeg imidlertid argumentere ut fra en forutsetning om at «gender» alltid må for9

anlo·es i biologisk kjønn. Kvinne og mann er biologiske realiteter som jeg oppfatter som
stabile og universelle, såvel som kulturelle størrelser hvis innhold kan variere i tid og
rom. Terminologisk kan det være hensiktsmessig å snakke om kvinnelig og mannlig når
det handler om biologi, maskulint og feminint når det handler om kultur, eller altså «gender».

KJØNN (BIOLOGISK)
kvinne
mann

GENDER (SOSIALT)
feminint
maskulint

Anvendt på forhistoriske samfunn betyr dette at man ildce lenger så uproblematisk som
tidligere kan spørre enlde spørsmål om hva henholdsvis kvinner og menn gjorde, og hvilken status dette ga dem. I dagens tenkemåte og terminologi undersøker man det kulturelle innholdet i femininitet og maskulinitet. Dette handler like mye om forestillinger mennesker har, måter å kategorisere verden på, som om selve verden omkring. Da konfronteres vi også med en rekke forskjellige plan, fra det kosmologiske til hverdagens slit for å
overleve. Det kan være problematisk å forstå hvordan disse planene i det enkelte konlcrete tilfellet forholder seg til hverandre. Noe en-til-en-forhold kan man iallfall ikke gå ut
fra. Det er, empirisk sett, ikke slik at om kvinner spiller en viktig rolle på det kosmologiske planet, har de også automatisk «likeverd» i dagliglivet. Ei heller er det slik at om
kvinner - i motsetning til viktoriatidens - spilte en viktig økonomisk rolle, medfører dette automatisk innflytelse på offentlig styre og avgjørelser (Sanday 1974).
Et viktig produkt av feministisk forskning og sentralt i enhver moderne forståelse av
forskning rundt kjønn og kjønnsroller, er altså at disse (i motsetning til biologisk kjønn)
ikke er universelle, men alltid forankret i og fortolket av den enkelte, individuelle kultur.
Andre elementer, som religion og f.eks. ldassedeling, vil være med på å forme også
betydningen av maskulinitet og femininitet, slik at disse kan variere mye også innenfor
en og samme kultw:

Gender- forsøk på definisjoner og noen eksempler
Gjennom dette går altså- tror jeg- gen der, eller sosialt kjønn, som en strukturerende rød
tråd. Jeg vil foreslå at man oppfatter begrepet som et sett av kulturelle regler, normer og
forventninger som definerer femininitet og maskulinitet og regulerer forhold primært
mellom biologiske menn og kvinner. Gjennom disse reglene åpnes noen muligheter for
individet, mens andre stenges. I det praktiske liv vil forskjellene komme fram som ulike
adferdsmønstre, arbeidsoppgaver og deltakelse i samfunnets institusjoner. Alt dette kan i
prinsippet spores gjennom kilder og arbeidsmetoder som står til disposisjon for arkeolo-
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gen. Analytisk kan det være fordelaktig å skille mellom genderideologi (normer og deres
legitimering), gendersystemer (forholdet mellom menn og kvinner i samfunn, og mellom
kjønnsskiller og andre måter å strukturere forholdet mellom mennesker på), og k}Ønnsrolle7; eller måten gender influerer på dagliglivet. Disse kan oppfattes som tre separate,
men innbyrdes avhengige, måter å angripe problematildcen på.

Gender- sosialt kjønn
Genderideologier
Normer for og legitimering
av kjønnsforskjeller

Gendersystemer
Strukturering av forskjeller
mellom kvinner og menn, og
mellom sosialt kjønn og andre
måter å kategorisere
mennesker på

Kjønnsroller
Praktiske konsekvenser,
eller måten sosialt kjønn
influerer på dagliglivet

Tradisjonsperspektivet er etter min mening undervurdert i studiet av sosialt kjønn.
Som arkeologer har vi en tendens til å studere samfunn som historieløse utsnitt av samtidighet heller enn å se på deres røtter. Fortida er ildce bare vår historie; den hadde sin egen,
og samfunn ble formet i samspill mellom historiske tradisjoner og samtidige impulser.
Ser vi på kvinners roller, slik de arkeologisk er studert primært gjennom gravfunn, er det

Fig. 3. Jernalder: båtbygging. (fron Age: man the boat-builder). Etter Dreyer 1900 fig. 154.
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grunn til å anta at kvinner hadde høyere status (i den grad dette kan måles arkeologisk) i
hundreårene etter Kristus enn i vildngtida (se f.eks. Høgestøl1986). I store deler av Skandinavia var ikke bare kvinnegravene relativt flere i forhold til manns gravene i eldre jernalder, men også systematisk rikere utstyrt. I vikingtid forandret dette seg. Basert på norske forhold finner vi nå bare en tredjedel så mange kvinnegraver som mannsgraver. Selv
om de oftest er hva vi kan kalle velutstyrte, hører de sjelden med i det absolutte toppsjiktet (Dommasnes 1976, 1982).
I historisk perspektiv kan det se ut som om vildngtidas kvinner mange steder hadde en
tapt storhetstid å se tilbake på. Det er nærliggende for oss å se utvildingen i forbindelse
med de religiøse endringene som fant sted, nemlig fra vektlegging på fruktbarhet til asatroens krigerkult (se f.eks.Steinsland 1979). Mannssamfunnet erobret Skandinavia, kanskje samtidig med at man fikk en samfunnsstruktur bygget i sterkere grad enn tidligere på
ætt, gård og eiendom. Arkeologiske undersøkelser fra Norge tyder på at de rike forekomstene som her finnes av sene kvinnegraver ideologisk sett hører til i områder hvor fruktbarhetskulten enda har holdt stand i yngre jernalder, som i Sogn og på Romerike, henholdsvis vest og øst i Norge. Økonomi.sk ser kvinners høye rang her ut til å være knyttet
til rike jordbruksdistrikter (med lange fruktbarhetstradisjoner?) (Dommasnes 197 6, 1982,
Steinsland 1985, Gustafson 1993), men også til handel i inn- og utland (Hofseth 1988,
Stalsberg 1991).
Alt dette gjelder selvfølgelig kvinner fra de øvre sosiale lag, som lettest spores både
gjennom skriftlige og arkeologiske ldlder. Vi vet at vildngtidas samfunn var et ldassesamfunn, og må anta, kfr. foran, at her fantes flere kvinneroller.
Eddadiktet Rigstula, trolig nedskrevet på 1200-tallet (Holm-Olsen 1985), pretenderer
å ha relevans for vildngtid. Her beskrives husene, klærne og arbeidsoppgavene til menn
og kvinner fra ulike klasser av vikingtidas samfunn. Diktet er normativt i den forstand at
det gjør rede for opprinnelsen til forskjeller mellom folk. Det gjøres helt ldart at de høyere lag av befolkningen både skal og bør leve mer komfortabelt enn andre. Kvinner og
menn i de ulike !dassene utførte dessuten forskjellige arbeidsoppgaver og hadde ulike
forventninger til livet. At arbeid ble organisert etter ldasse- såvel som kjønnssldller, er av
de ting som er blitt sannsynliggjort gjennom arkeologiske analyser. Gravfunnene illustrerer også det nokså enkle, men viktige, faktum at rike og fattige mennesker forholder seg
forskjellig til materiell kultw:
En annen variant av tradisjonsperspektivet er knyttet til geografi så vel som klasse. Vel
var vikingtidas kultur merkelig uniform, men igjen er nok dette et fenomen som arkeologisk sett først og fremst kan knyttes til overklassen, eller de toneangivende lag av folket.
Fra tid til annen reflekteres det over dette. Man diskuterer likevel lite hvem «de andre»
var, i hvilken grad de frivillig delte samme kultur, og hva som eventuelt kan ha vært deres
egne tradisjoner, formidlet i andre befolkningslag.
Så lenge dette iklce problematiseres, vil man arbeide ut fra en implisitt forutsetning om
en felles tradisjon for hele befolkningen i hele vikingenes utbredelsesområde. Selv innen
Skandinavia viser det arkeologiske materialet fra århundrene forut at her har vært til dels
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store lokale variasjoner. Mens noen forskjeller er tydelige å se, kan andre være vanskeligere å gripe, kanskje fordi arkeologer tradisjonelt fokuserer på likheter i det som finnes,
er håndgripelig. Man holder seg strengt til det som faktisk finnes i dag, og er innenfor
arkeologers eget tradisjonsbetingete synsfelt. Dermed usynliggjøres annet. Det gjelder
for eksempel tradisjoner innen regioner som periodevis faller utenfor funn bildet. Her tenker jeg først og fremst på de store områdene i midt og nord, som i tusenåret f.Kr.f. nærmest defineres bort ut fra sin mangel på funn som definert sørfra. Folketomme har de
imidlertid neppe vært, og vi gjør klokt i å regne med at (eldre) lokale tradisjoner var med
på å farge senere bosetninger tilsynelatende av «sørskandinavisk karakter».
Forholdet mellom det lokale og det internasjonale kan reflekteres f.eks. gjennom
moter i klær og våpen. I Vest-Norge antyder f.eks. funnmaterialet at menn fulgte en mer
internasjonal mote enn kvinnene i samme sosiale lag (Dommasnes 1976). Andre ganger
viser forskjeller til tradisjoner av ulik alder. En fortollming av dette slaget antydes av Lil
Gustafson med utgangspunkt i en stor konsentrasjon av vikingtids kvinnegraver i langhauger på Romerike. Hun mener dette kan lmyttes til en tradisjonelt sterk fruktbarhetskult båret oppe av kvinner, som i dette avgrensete geografiske området representerte en
utfordring til krigerideologien (Gustafson 1993).

Barn
Sporene etter fortidas bmn er få og vanskelige å tolke. Som moderne mennesker finner vi
det umiddelbart rimelig at de mangler blant gravene, som ellers er blant m·keologenes
sikreste informasjonskilder. Det er imidlertid grunn til å regne med at bmnedødeligheten
har vært relativt høy i de samfunn vi studerer. Barnegraver fra forhistorisk tid er likevel
relativt sjeldne i Norden. Enkelte steder og i enkelte perioder synes de å mangle helt. Her
kan både gravskikk og representativitetsproblemer virke forstyrrende inn. Hvorfor er det
f.eks. så få barnegraver på norske gårds gravfelter fra jernalderen? På Kaupang, handelsplassen i Vestfold, synes barneskjeletter å ha blitt tært bort i større grad enn voksnes
(Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995:115), men her er iallfall bevart deler av et titalls
bm·neskjeletter (ibid.: 124). I Birka ved Malaren anslås barnegravene å utgjøre ca. 20% av
det totale antall (A-S Graslund 1973). Rent teknisk/ arkeologisk-faglige feilkilder er neppe tilstrekl<.elig som forklaring på at slike forskjeller finnes. Spørsmålet reises også: hva
er/var et barn - sosialt sett?
Grete Lillehammer har tidligere (1989) pekt på forholdet mellom bmndom og tradisjonsformidling. Uansett oppfatning av barndom, vil dette være en sosialiserings- og
læreperiode. Hvem barna omgås blir avgjørende for hvilke holdninger og tradisjoner som
føres videre. Skulle vi postulere en konflikt mellom feminine og maskuline tradisjoner i
vikingtid, kfr. Gustafson ovenfor, blir det enda mer forståelig at makteliten sendte sine
guttebarn til fostring i trygge krigermiljøer. At denne skikl<.en bidro til å befeste en felleseuropeisk herskerkultur synes det å være liten uenighet om.
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Fostringsskildcen fmutsetter at begrepet «barn» har fått sosialt innhold. Som «gender»
er en kulturell konstruksjon, er også nemlig også «barn» det. Barns plass og betydning i
samfunnet har en ideologisk forankring. Til nå er så vidt jeg vet lite gjort med hensyn til
å studere «barneideologier» i forhistoriske eller andre primitive samfunn.
Forestillingen om en barndom som en periode mellom spebarnstadiet og den voksne
tilværelse, en periode før man er et fullt utvildet menneske med rettigheter og krav som
fullverdig samfunnsmedlem, er også i vesten av relativt ny opprinnelse. Nå er den så
selvfølgelig at vi oppfatter den som naturgitt. I våre samfunn er kategmien institusjonalisert gjennom egne lover, f.eks. forbud mot barnearbeid, rett til skolegang, og institusjoner
som barnevern, barnehager og skoleverk. Barn får også sine egne leker (ofte imitasjoner
av voksne gjenstander), moter (klærne er ikke lenger voksenimitasjoner), møbler og
sportsutstyr i tilpasset stønelse.
Dette leder opp til spørsmålet: hva ser vi egentlig etter når vi leter etter barn i forhistoriske samfunn: en alderskategori eller en sosial kategori med spesielle kulturelle kjennetegn? Analytisk kan det være nyttig å gjøre som med kjønn, å operere med en biologisk
kategori «alder» (som kan fastslås gjennom osteologiske beinbestemmelser) og en kulturell kategori «barn» som l) ikke nødvendigvis er universell og 2) hvis innhold kan variere. Det at alderskategorien finnes i arkeologiske kontekster, sier oss ikke nødvendigvis at
samfunnet opererte med kategorien «barn». Dette siste må eventuelt sluttes ut fra andre
treldc ved kildematerialet.
Alderskategorien gir fotfeste for tolkningen, men når vi skal forstå kildene, vil nok
fortolkningen preges av vår egen oppfatning av barn og barndom. Fikk f.eks. unge og
voksne individer samme gravskiklc, samme gravutstyr? Hadde de samme klesdrakt? Er
det noe som tyder på at de bodde separat? Hadde barna leker - var disse eventuelt voksengjenstander i miniatyr? Som «gender» er «barn» et begrep som først og fremst finnes
i menneskenes hoder, iklce i og for seg i verden utenfor.

ALDER OG SOSIALE GRUPPERINGER, ET EKSEMPEL BLANT FLERE MULIGE
BIOLOGI
Alder

KULTUR
Status

o

spe barn

5
10
20
30
40
50
60
70
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barn?
barn?/ungdom?
ungdom?/voksen
voksen
voksen (eldre?)
voksen/eldre?
eldre?
gammel

Hvor finnes «barn», og hvem har rett til «gender»?
De sosiale kategoriene «barn» og «gender» har kontaktpunkter. Gender, eller sosialt
kjønn, er et relasjonelt begrep. Det gir ikke mening å snaldce om ett sosialt kjønn. Selve
begrepet forutsetter at det er minst to som fungerer i forhold til hverandre. Det er også
relasjonelt i den forstand at man alltid er maskulin eller feminin for noen. I og med at innholdet er kulturelt betinget, blir ikke maskulin eller feminin noe du er i og for seg, i noen
absolutt forstand, men fordi noen oppfatter deg slik. Innenfor rammene genderverdiene
og -forventningene setter, kan det være rom for variasjoner, det vi ofte kaller kjønnsroller. Likevel er det slik at det sosiale kjønn medfører både forventninger, forpliktelser,
ansvar og rettigheter, alt forbeholdt samfunnets medlenuna Sosialt kjønn, femininitet og
maskulinitet blir på dette viset forbeholdt samfunnets egne. Andre, som slaver, har utvilsomt også blitt erkjent og utnyttet i egenskap av sitt biologiske kjønn. Jeg vil likevel påstå
at deres herrer(!) ikke så dem som sosialt kjønnede individer med de plikter og rettigheter dette innebar - de var ganske enkelt ikke samfunnsmedlemmer. En kan tenke seg at
det samme kunne gjelde overfor medlemmer av andre kulturer eller etniske grupper, og
overfor barn. For å vende tilbake til viktoriatiden: barn av det engelske borgerskapet, av
bønder og av gruvearbeidere hadde vidt forskjellige «barndommer», delvis uten at noen
reagerte, fordi barn og sosial stand var gjensidig avhengige begreper. Klasse og nødvendighet farget innholdet i begrepet «barn» så sterkt at det for de dårligst stilte nesten forsvant. Hierarkisk oppbygde samfunn i forhistorien har neppe vært mye annerledes på dette punktet.
I mange samfunn blir man først fullt medlem gjennom initiasjonsriter, oftest ulike riter
for guttebarn og pikebarn. Før den tid mangler man i det minste en viktig dimensjon som
fullt menneske. Vi må delior også kunne spørre om barn i et gitt samfunn ble sett som
kjønnete («gendered») individer, eller om barndom og sosialt kjønn kan ha vært kategorier som utelukket hverandre. Det er nærliggende å stille dette spørsmålet f.eks. hvis barn
fullstendig mangler i et førhistorisk gravmateriale, til tross for at barnedødeligheten må
ha vært stor.
Trolig er det her rom for store variasjoner, avhengig både av andre strukturelle trekk i
samfunnet og av betydningen sosialt kjønn hadde i hele samfunnsorganisasjonen generelt. I nordisk vilcingtid vet vi at barna ble opptatt i samfunnet gjennom at faren aksepterte dem gjennom navngivingen, som også var en måte å trekke linjene bakover i ætta. Slike barn hadde fått rettigheter, og kunne f.eks. ikke settes ut. Man har hatt både begreper
om en (kort) barndom og institusjoner for oppdragelse/opplæring (sende til fostring),
samtidig som oppdragelsen var kjønnsrelatert - det ble tidlig gjort stor forskjell på gutter
og jenter. Gjennom oppdragelsen ble de både tillagt ulike egenskaper, og lært ulike ferdigheter, som i sin tur var med på å avgjøre hvordan de senere mestret verden. Men, som
sagt, på godt og vondt gjaldt nok dette de få utvalgte, neppe «folket» eller «samfunnet»
som helhet.
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Summa ry
On women and children in prehistoric societies
The title above was originally formulated by the organisers of a symposium where I first
presented this paper. It mirrors the association between women and children, inherent in
our concept of culture, society, gender - and childhood. This conception of gender is
embedded in Victorian ideology, so strong in Western thinking that it has erased almost
all other ways of thinking of the relationship between gen der and other social categories.
The title also reminds us that women and children are different from the «normal» kind of
historical person. History is still an arena ruled by healthy, well-to-do middle-aged men
and their important occupations: carpentry, fm·ming, trade, wmiare, and politics .
Today it is well established that gender is primarily a cultural category, given different
meanings in different cultural settings. A fruitful point of departure when studying gender
is the distinction between gender ideologies, gender systems and gender roles. In studying gender, one should be aware that the past also had a history, and that tradition must
have been an important element in the creation of gender. Viewed this way, and judged by
the numbers of well-to-do burials in the archaeological record, it could be claimed that
Viking Age women in Scandinavia had a glorious past behind them: while female graves
some places are in a majority in the Earl y Iron Age, they make up only one third, at the
most, in the Viking Period. Geographical variation, and the possibility of ethnic variation,
should also be taken into consideration when studying the past even of societies that today present a homogenous front. Due to lack of material evidence of prehistoric children,
archaeologists often fail to realize that c hild is also a cultural category whose content also
varies widely, depending on time, place, status: culture. Victorian England was an extremely hierarchical society. Class differences coloured the interpretations of childhood,
from pampered upper-class children to labour dass children slaving in factories and
mines. Did they all have a childhood? Is child primarily an age class or a social category? One would think that many societies are characterized by a kind of exclusiveness:
social categories that entail rights and duties apply to the members of society only. Slaves
and «others» are different, and can neither be considered as children nor as gendered.
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Nils Anfinset

Teknologi og etnoarkeologi

Utgangspunktet for denne artikkelen er at begrepet teknologi rommer flere sider enn forklaringer basert på et årsak-virknings forhold. Ofte utføres ulike teknikker eller teknologiske prosesser av mennesker som har sin egen forldaringsmodell til hvorfor ting skjer og
hva som skjer. Slike forldaringer har ofte lite med rene kjemiske eller funksjonelle forldaringer vi benytter oss av i vår vestlige verden, men snarere knyttet til andre menneskers forstålese av verden og hvordan den er blitt til. Gjennom de senere årene har både
etnoarkeologisk og antropologisk forskning vist at den teknologiske prosessen også inneholder en rekke sosiale og symbolske aspekter (f.eks. Barndon 1996; Childs 1991; Geil
1988; Lemonier 1993; Pfaffenberger 1988 & 1992). Dette innebærer at teknologi omfatter en lang rekke forhold som ildce nødvendigvis kommer direkte til uttrykk, men ligger
implisitt i sammenhengen det er utført i. Mitt utgangspunkt er å diskutere hvordan arkeologisk forskning kan ha nytte av et slik perspektiv i studiet av teknologi, og samtidig vise
hvordan etnoarkeologi kan bidra til tolkninger av et arkeologisk materiale. Problemstillingen vil her søkes besvart gjennom en etnoarkeologisk tilnærming av utvinning og
smelting av kopper i Nepal.

Etnoarke o lo gi
Bruken av etnografi til å tolke arkeologisk materiale kan føres tilbake til 1800-tallet.
Likevel var det først med det positivistisk vitenskapsidealet at bruken av etnografi skjøt
fart, i den tro at det fantes eksakte paralleller mellom observerbare forhold i nåtiden og et
arkeologisk materiale. Det ble hevdet at nærhet i tid og rom ble ansett å øke gyldigheten
av slike studier, slik at en kunne overføre de observerte data direkte til et arkeologisk
materiale. Slike oppfattninger er fortsatt rådende, samtidig som kravet om direkte overførbarhet er gjeldene. Dette har medført et statisk forhold både til bruken av analogier og
det arkeologiske materialet i seg selv. Mange studier har i denne sammenheng brukt og
overført etnografisk materiale og analogier til arkeologiske kontekster både Ia·itisk og
ukritisk.
Mitt utgangspunkt er at utvidet etnografisk kunnskap vil øke sannsynligheten for at vi
bedre kan forstå de mekanismene som virket i fortiden. Med dette så menes ikke at det vil
være et enkelt analogt forhold mellom den etnografiske konteksten og et arkeologisk
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materiale. Det etnografiske materialet danner snarere en referanseramme for forståelsen
av det arkeologiske materialet på et generelt nivå, og det er delfor ildce implisitt at vi kan
slutte fra det etnografiske til det arkeologiske materiale. Problemet i arkeologi har vært at
enlde generaliseringer (Hodder 1990: 15) og løssuppen bruk av analogier har blitt applisert uten noen form for bevisstgjøring. Som Randi Håland har påpekt, er det nødvendig å
utvilde teoretiske og metodiske tilnærminger som gjør det mulig å falsifisere tolkninger
om ikke observerbare fortidige sosiale og kulturelle prosesser. Her fungerer objektene
som bevis for bekreftelse, avkreftelse eller motbevis av de teoretisk utvildede hypotesene
(Håland 1997:374). Resultatet er, som i andre vitenskaper, avhengig av de premissene vi
setter. En slik tilnærming innebærer ikke at en kommer frem til sannheter i arkeologisk
forskning, men det gir oss et økt potensiale til å forstå hvordan den materielle kulturen er
blitt produsert, hvilke symbolske aspekter og sosiale strategier den kan ha inngått i.
I post-prosessuell arkeologi har bruken av etnografi og etnoarkeologi stått sentralt.
Her har man belyst viktigheten av å sette symboler og mening inn i en samfunnskontekst
ved bruk av analytiske begreper hentet fra antropologi og andre relaterte fagdisipliner. På
den måten blir et objekt eller en situasjon gitt mening i ulike kontekster. Vi er nødt til å
inkorporere menneskelige prosesser og handlinger i vår forståelse av arkeologiske materiale, og ikke bare benytte oss av typologiske og kronologiske elementer. Det er ikke kronologien som har skapt mennesket, men mennesket som har skapt kronologien. Et slikt
utgangspunlct avviser ikke typologi og viktigheten av kronologi i våre tolkinger, men synliggjør nødvendigheten av å forstå de menneskelige handlinger og prosesser som ligger
bak det arkeologiske materialet. Fundamentalt står antagelsen om at bedre forståelse av
materialets kontekst kan gi oss økt innsikt i det arkeologiske materialet, siden dette i siste instans er konstruert av mennesker.
Metodisk er informasjonen her basert på deltakende observasjoner, samt strukturerte
og ustrukturerte intervjuer med tolk. En slik tilnærmelse av informasjon må selvsagt
behandles ldldekritisk, på lik linje med andre ldlder i arkeologisk forskning. En vil aldri
kunne eliminere at en er fremmed i en slik kontekst, men dette forholdet kan minimaliseres ved lengere opphold i landsbyen. Likevel har slike observasjoner og data stor verdi,
med hensyn til hvordan vi skal tolke et arkeologisk materiale.

Teknologi og kontekst
Teknologi har spilt en viktig rolle i arkeologisk forskning siden fagets opprinnelse, og ligger til grunn for oppdelingen av ulike faser og perioder. Teknologiske sider av samfunnet
har ofte blitt knyttet til et evolusjonert bilde av samfunnsutvildigen; jo mer teknologisk
avansert et samfunn er, jo mer komplekst er samfunnet generelt sett. Med hensyn til utvinning og smelting av metaller, tenker en ofte på arkeometallurgi, dvs. kjemiske komponenter i metallet, sporanalyser, strukturoppbygging, eller et kostnad-nytte perspektiv som kan
knyttes opp til naturvitenskaplige forldaringsmodeller basert på et vestlig tankegods.
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Dette er ensidig, for en mangler en sosial dimensjon knyttet til teknologi, som også tar
i betrakting symbolske og ideologiske aspekter av teknologi. Som Heather Lechman
(1977:4) har uttryld<:et det; er teknologi et aspekt av kultur og derfor del av det symbolske
system. På denne måten kan en dele teknologi opp i en fysisk målbar del, og en mer
abstrakt del som eksisterer ved siden av den fysiske. Ut fra et slikt perspektiv bliT den
sosiale dimensjonen like vil<:tig som den funksjonelle/praktiske delen (se fig. 1).

/teknologi
symbolsk & sosialt
«irrasjonelt»
hensikt & mening
kvalitativt

<::=>
<::=>
<::=>

~kontekst

~
funksjonelt & praktisk
rasjonelt
årsaksforklaringer
kvantitativt

/

Fig. l. Utgangspunkt for tilnænnelsen.

Hvordan teknologi blir uttrykl<:et og benyttet vil i en hver sammenheng være avhengig av
den kulturelle konteksten. Det er derfor nødvending å øke forståelsen for bruken av materiell kultur der sosiale strategier (Hodder 1990:42), ideologisk manipulasjon og økologiske forhold vil kunne komme til uttrykk.

Nepal- den sosiale konteksten
Nepal er det eneste landet i verden som har hinduistisk kongedømme, og ca. 90 % av landets befolkning er hinduer. Landet byr på store variasjoner når det gjelder ulil<:e folkegrupper, økologisk tilpasning, religion, sosial lagdeling, økonomi o.l. innenfor et lite geografisk område. Ofte er disse elementene sammenvevd på en intrikat og komplisert måte.
Religionen er knyttet opp mot samfunnsstrukturen og arbeidsfordeling gjennom kastesystemet. Dette regulerer hvem som kan gjøre ulike former for arbeid og tjenester, og
yrkesspesialister danner et sentralt element i denne sammenheng. Spesialistene står
nederst på den sosiale rangstigen, men utfører svært viktige oppgaver med hensyn til hva
de produserer. En viktig faktor i utøvelsen og praktiseringen av hinduisme er ofring og
tilbedelse til ulike gudene, hvor de ulike kastene deltar i varierende grad. Hva som er
ofret avhenger til en stor grad av hvem som utfører ofringen, hvem det er tilegnet og
anledningen.
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Kamiene eller smedene er blant de laveste på den sosiale rangstigen, og blir i interaksjon
med høyere kaster sett på som urene. Gjennom en posisjon som smed har man ofte sterke
økonomiske bånd til høyere kaster. Dette er basert på et patron-ldient forhold, hvor smeden
får mat og drikke igjen for arbeid og produkter. Deres yrkesprofesjon tilsier at de er smeder, og innenfor denne gruppen er det mange ulike undergrupper avhengig av hvilke
arbeidsoppgaver en utfører; det være seg kald harming av kopperkjeler, produksjon av trekull eller smelting av kopper, for å evne noen. I dag er yrket i ferd med å bli glemt, hovedsakelig på grunn av stor import av billig metall og maskin-produserte produkter. Mange av
smedene har i dag andre yrker som f. eks. taxisjåfør eller lavere stillinger i offentlig forvaltning. Selv om de tar opp nye arbeidsoppgaver er de fortsatt definert som smeder og urene. Kamiene ser på seg selv som etterkommere av den hinduistiske guden Biswakarma, og
denne guden er sett på som beskytteren av håndverk og kunst. Forfedrekult er generelt sett
sentral i hinduisme, og forfedrene vises stor respekt gjennom ofringer og tilbedelse.

Utvinning og smelting av kopper i Okharbot- praktisk og funksjonelt
I landsbyen Okharbot, Myagdi District, i den vestlige delen av Nepal (fig. 2) gjorde jeg
feltarbeid i 1995 (Anfinset 1996). Regionen er relativt rik på koppermalm som ligger helt
opp i dagen. De gunstige forholdene skyldes de mange forkastningene i Himalaya-regionen. Årene er ildce særlig lange, og industriell utvinning har kun forekommet i liten skala.

Tibet (Cllin.a)

India

IOOkm

Fig. 2. Kart over Nepal og beliggenheten ti/landsbyen Okharbot.
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Fig. 3. Utvinningen av kopper skjer ved enkle redskapa

Fig. 4. Slagget blir løftet ut av ovnen med to stikka

23

Fig. 5. Kopperet blir blandet med kumøkk og vann.
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Kopperet blir utvunnet med enlde redskaper som hammer og meisel, og uten bruk av ild
eller eksplosiver (fig. 3). Malmen blir båret ut i kiper eller kurver til en ansamlingsplass
utenfor gruven hvor den blir sortert og vasket.
Bortsett fra å hente malmen ut, sortere den og lage trekull til selve smeltingen, er det
svært få forberedelser som må gjøres for å smelte kopper. Både ovnen, tuyerne, og smeltehytten er permanente. Selve prosessen består av tre steg;
l) Første smelting: her blir ovnen fylt med trekull og tent på. Deretter gis luft fra belge-

ne, og når en har oppnådd tilstreldcelig varme blir kopper malmen lagt på og deldcet med
trekull. Når slagget har skilt seg fra metallet, blir lufttilførselen fra belgene stoppet og
kaldt vann blir helt på. Slagget stivner raskt og løftes ut av ovnen med to stikker (fig. 4).
Ofte blir 4-5 omganger med slagg tatt ut før en har et relativt rent produkt igjen i ovnen.
2) Røsting: Produktet etter første smelting blir så kvernet opp, og pulveret blir deretter
blandet med kumøkk og vann, og tilsist formet til ovale baller (fig. 5). Ballene blir så lagt
på et bål av bark, hvor det blir sakte brent i 10-12 timer- gjerne over natten.
3) Andre smelting: Her blir prosessen fra første smelting gjentatt, og de røstede ballene
blir lagt opp i ovnen og de1dcet med trekull. På samme måte som tidligere blir lagene av
slagg løftet ut av ovnen. Nå ligger bare det rene kopperet igjen i bunnen av oven, som
deretter blir løftet ut av ovnen og kjølt av i en liten vanntank. Til slutt blir kopperet lagt
på et lag av aske foran ovnen.
Enkelt kan selve fremstillingen av kopperet ren funksjonelt og praktisk illustreres på følgende måte:
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Utvinning av kopper

Verktøy, tømmer og arbeidskraft

1.

Trekull, slagg og arbeids kraft

t
E
2.

R_ø_s_ti~ng~'-f-je_I_n_ii-1g__a'_'_s_ul_f-id_e_r__~~~L_

L __ _ _

3.

Fig. 6. Produksjonsstadiene ved smelting av kappa
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Trekull, slagg og arbeidskraft
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Sosiale og sy1nbolske aspekter ved teknologien
Ved gruveinngangen blir det ofret to ganger i måneden; ved fullmåne og ved nymåne,
samt ved spesielle anledninger. Ofringen er i all hovedsak rettet mot å finne mye malm i
fremtiden, at åren ikke skal forsvinne, og at en ikke skal ha noen uhell inne i selve gruven. Ofringen blir utført ved å henge hellige tråder i buskene utenfor selve gruveinngangen, en hanes blod blir dryppet på et alter av stein og brenning av røkelse. Smedene
argumenterte for at koppermalmen ville forsvinne om disse handlingene ildce ble utført.
Den hinduistiske guden Siva ville da drildæ opp koppermalmen.
Teknologien med å smelte kopperet blir lært fra far til sønn, både for å holde yrket i
hevd og for å hindre at andre skal ta opp det samme arbeidet. Innenfor hinduistisk kosmologi er kopperet regnet for et av de reneste metallene, og mytologisk knyttet til guden
Siva. Paradoksalt nok er det den urene smeden som fremstiller og lager gjenstander i
kopper. Denne ideologiske overbygningen finner en også igjen i smeltingen av kopperet,
hvor kopperet blir «badet og døpt» i det det blir tatt ut av ovnen. I denne konteksten utfører smedene prestehandlinger når de tar kopperet ut av ovnen, slik som prestene tar guddommen i fmm av en statue ut av templet for å vaske, Ide og rense guddommen før ulike
festivaler. Aske blir i denne konteksten sett på som et medium for renselse og knyttet til
fruktbarhet (Hubert and Mauss 1964:72).

Implikasjoner- teoretisk
Det teoretiske rammeverket her antyder at en kan trekke nytte av etnografiske observasjoner i forståelsen av teknologi, gjenstander og kulturelle prosesser. Ut fra dette kan
arkeologer bedre forstå hvilke faktorer som virket inn i fortiden. Disse er nødvendig for å
sette materialet inn i en sosial og kulturell sammenheng, som vil danne basis for forståelsen av teknologi på ulike plan. Symbol og mening i metallet vil være kultur- og kontekstavhengig, men slik jeg ser det kan det være elementer som går igjen i mange og ulike
kontekster. Etnoarkeolgi blir på denne måten en kilde til forståelse av menneskelige prosesser og bruken av materiell kultur. Som Te1je Østigaard (1997) har argumentert for har
slike studier en verdi i seg selv; det har faktisk skjedd og er ikke basert på rene skrivebordsmodeller. Implikasjonene ligger her på to plan;
l) det kulturspesifikke
2) det generelle, både for å kunne se likheter og variabilitet i den sosiale konteksten.

Implikasjoner- arkeologisk
Hvordan kan så dette bidra til forståelse av arkeologisk materiale? Slik jeg ser det gir dette oss to hovedfordeler på det arkeologiske planet;
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l) Vi får enforståelse av de enkelte fysiske funn, en gjenkjenning. Med andre ord ville vi
ikke uten en etnografisk bakgrunn ha mulighet til å vurdere de enkelte funn som relevante.
2) I tillegg gir dette oss muligheten til å kunne tolke et arkeologisk materiale inn i en større sammenheng.
Rent praktisk og funksjonelt har en slik studie implikasjoner på det teknologiske planet ved at prosessen rent faktisk er dokumentert. Det gir oss mulighet til å kunne forstå og
tolke det en finner, enten det er en ansamlignsplass for vasking og sortering av kopper
eller det er selve smeltehytten en finner rester etter. I tillegg vil en ha muligheten til å vurdere bruk av ressurser, utvinningsteknikker, smelteprosedyrer og redskaper. Romlig kan
smedenes hus ofte avsløre at de er smeder. Som allerede nevnt er smeder sett på som urene og sosialt underliggende andre kaster. Hinduistisk mytologi forbyr smeder å bo i nærheten av høyere kaster. Som et resultat av dette finner en ofte smedene sine hus i utkanten av landsbyen. En romlig analyse, vil isåfall kunne bringe på det rene om det er mulig
å spore noen forskjeller i sosial status basert på f. eks. yrkesspesialisering som vist av
Håland (1985:57-58) for Afrika.
Arkeologisk sett er det på det symbolske og sosiale planet utfordringene ligger. Ved å
gå inn i de ulike kontekstene, vil det være mulig å avdeldce aspekter og elementer som er
knyttet til den sosiale og symbolske dimensjonen. Lilcevel er ikke dette gitt uten en inngående analyse og grundig kontekstuell tilnærming av f. eks en lokalitet med spor av
smelteaktiviteter. En kan her tenke seg at lokalisering, romlig fordeling, funnkombinasjoner o.l., også kan gi oss innsikt til denne dimensjonen. Svært mange etnografiske og
etnoarkeologiske studier fra Afrika har vist at utvinning og smelting av metall ofte er
sterkt rituelt uttrykket og knyttet til forstillinger om fruktbarhet. Dette er grunnleggende
elementer som en finner i omdannelsen av natur til kultur, med ilden som et transformerende medium (Eliade 1978).

Avslutning
På denne måten gir etnografiske observasjoner med vekt på materiell kultur oss muligheter til å forstå, gjenkjenne og tolke et arkeologisk materiale, både på et kulturspesifikt og
på et generelt nivå. I tillegg vil vi i enkelte kontekster ha mulighet for å forstå deler av
den sosiale dimensjonen. Jeg har allerede pekt på aspekter som ritualer, metallets betydning, yrkesspesialister og hierarkisering, som svært viktige i en kontekst med utvinning
og smelting av kopper. Her spiller materiell kultur og teknologi en sentral rolle i forståelsen av menneskelig interaksjon. En systematisk fortolkning i forståelsen av menneskelig
adferd og tro er sentralt for å kunne gi arkeologer økt innsikt i dannelsen av materiell kultur og symbolske aspekter knyttet til ulike kontekster (Trigger 1995). Slike regulariteter
gir arkeologene verdifull innsikt i hvordan mennesker har tenkt og trodd i fortiden (Tligger 1995:452).
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Sununary
Techonology and ethnoarchaeology
The article/s point of departure is that technology embodies both a functional and a social dimension, though the latter often is ignored. By using ethnoarchaeology it is possible
to understand human interaction and processes. The method offers an extended view of
how material culture is produced and the social and symbolic strategies in which it might
be involved. An example is given from Nepal. Technological process are understood with
reference to a broader social setting, and where various rituals are connected to these activities. This way of using ethnographic material provides us with the ability to understand,
recognize and interpret archaeological material, both in a culturally specific context and
on a general level of understanding. This gives us the opportunity to understand and
explain human behavior of the past.
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Håkon Glørstad

Lokaliteten otne - Et nøkkelhull til det
sosiale livet i mesolitikum i Sør-Norge.

Innledning
I denne artikkelen vil utgravningen av steinalderlokaliteten Botne Il i Strand kommune,
Rogaland presenteres (fig.l). Det ble funnet hele åtte haldcer av bergart med timeglassformet skafthull og hakkenes tilstedeværelse på denne lokaliteten, samt deres alder og
betydning i en større sammenheng vil drøftes nærmere. Hakkene kan tollces som spor
etter mesolittiske prestisjesystemer, der spesielt Botnelokaliteten kan tolkes i et perspektiv av sosial konkurranse.

Fig.l. Botnes lokalisering.
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N
BOTNE FJORDEN

BOTNEVATNET

Fig.2. Landskapet på Botne med Gasen og Botne Il avmerket. Omarbeidet etter Krøger 1992

Omgivelsene på Botne
Botne ligger, som navnet indikerer, i bunnen av en fjord, nærmere bestemt Botnefjord.
Før slutten av istiden giklc fjorden enda et par kilometer lengre inn, men isen avsatte en
morenerygg på tvers av fjorden, slik at fjordbunnen nå er et lite vann, nemlig Botnevatn
(fig.2). Landskapet rundt steinalderlokaliteten er spesielt. Botnevann ligger 31 meter
over havet og morenen som holder vannet i Botnevatn på plass er såpass smal at en livlig
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fantasi godt kan forestille seg hvordan morenen når som helst vil briste, hvorpå Botnevatn som en katastrofebølge, vil utslette alt liv langs fjordens bredder. Slik hviler Botnevatn og morenen Botnebaldcen som et sovende løfte om katastrofe over bebyggelsen
langs Botnefjorden. Naturen har også på en annen måte formet Botnevatn til en iøynefallende skulptur: Bergveggene faller relativt rett ned i vannet og vegetasjonen er sparsom
på fjellsidene, slik at isens sliping og skulpturering av fjellsidene er godt synlig. Når
solen bryter gjennom etter regnvær dannes det et vakkert lysspill på de våte fjellsidene.
Botne er med andre ord et sted med iøynefallende natur og sett i en større sammenheng inngår Botne i en av de mest storslåtte naturformasjonene i Norge: Knappe to kilometers fugleflukt sørøst for sørøstenden av Botnevatn ligger den trange Lysefjorden som
med sine stupbratte fjellsider er et av de mest populære turistmålene i Rogaland. Bare
noen kilometer nordøst for Botnevatn ligger for eksempel Preikestolen som i dag lokker
tusenvis av turister til stupkanten for å nyte Lysefjordens mektige natur og for å kjenne
avgrunnssuget. Preikestolen og de andre toppene på nordsiden av Lysefjorden kan lett
nås fra Botne.
Fra Botnevatn renner Botnebekken ut i fjorden. På østsiden av Botnebeldcen, i kanten
av Botnebaldcen er det registrert flere og tildels store steinalderboplasser (Floor 1987 og
Krøger 1992). Enkelte boplasser er også registrert på vestsiden av beldcen, men de største
og de fleste ligger på østsiden.

Boplassen Gasen
Den største boplassen, kalt Gosen, er anslått å være ca 3500 kvadratmeter og må således
regnes som en stor lokalitet. Denne boplassen ligger på en skjermet terrasse 15-17 meter
over havet. Boplassen ble undersøkt i 1980 av Jane Floor (Floor 1987, samt tilvekstkatalogen), i forbindelse med en veiutbygging, men de fleste funnene er gjort av grunneierne
som har drevet hagebruk på boplasstomten. Den arkeologiske undersøkelsen omfattet et
område på ca 21,5 kvadratmeter, og det ble i tillegg tatt 20 prøvestikk. Et svært rikholdig
materiale har etterhvert kommet inn (S9252, 7653, 8031, 10330-33, 10335, 10336 og
9812). Selv om materialet har kommet inn over et relativt langt tidsrom, og i forskjellige
anledninger, så virker det enhetlig. Alt materialet, med unntak av en A-spiss og en meisel
(S9812r og S803lc), kan plasseres typologisk innen nøstvetfasen i mellom- og senmesolittisk tid, ca 7500 til 5200 i ukalibrerte 14C-år før nåtid. Råstoffvalget er dominert av
flint, men kvartsitt og bergkrystall forekommer også. Det er pluldcet opp relativt mange
hele og fragmenterte grønnsteinsøkser, samt produksjonsavfall etter økseframstilling.
Avslagsteknildcen på flint er dominert av flekke- og kanskje særlig mikrofleldceproduksjon. Det er således funnet en hel reldce fleldcer og mikrofleldcer, samt mikrofleldcekjerner. I denne sammenhengen må det også nevnes at det er plukket opp et fragment av en
korsformet haldce, to ubestemmelige haldcer, samt noe som kan være armen på en korsformet hakke, alt av bergart (S9812a, b, c og p).
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Botne Il
I 1992 ble det foretatt en større utgravning på vestsiden av Botnebekken på grunn av
utbygning av riksvei 13. Forundersøkelsen i forbindelse med veiutbygningen hadde
påvist oldsaker og mulige kulturlag, slik at en arkeologisk undersøkelse ble igangsatt.
Utgravningen ble ledet av Flemming Krøger (Krøger 1993).

Stratigrafien på lokaliteten
Lokaliteten Botne Il ligger på en nordvest-sørøstorientert terasse. Flaten er avgrenset ved
at tenenget faller sterkt mot nordøst og Botenbekken, og stiger bratt sørvest, opp mot en
kjenevei. Ovenfor kjeneveien flater terrenget noe ut igjen. Terassen ligger ca 12 meter
over havet, (fixpunktet ved utgravningen, som lå omtrent i samme høyde som terassen, er
bestemt til å ligge 11,83 meter over havet). Utgravningen avslørte en uhyre komplisert
stratigrafi. Det ble skilt ut 36 stratigrafiske lag og profil veggen var til slutt over tre meter
høy. På grunn av lagenes mektighet var bevaringsforholdene gode. Kraftige jelnutfellinger hadde dannet hermetiske lokk over flere av lagene. Dette førte til at organisk materiale som nøtter, greiner og bark faktisk var bevart i ubrent tilstand i de nederste lagene, spesielt i lag 19. Det sier seg selv at en slik situasjon er uvanlig i norsk steinalderarkeologi,
og ldarlegging av stratigrafien i detalj, avgrensning av lagene i flaten og ild(e minst tolkning av hva de ulike lagene representerte og hvordan de hadde kommet til, ble en av
utgravningens hovedsaker (fig.3).
Stratigrafien kan tolkes ut fra et arkeologisk og et geologisk perspektiv. Krøger, som
hadde den vanskelige oppgaven å gi en helhetstolkning av utgravningen, endte opp med
følgende summering av de geologiske og arkeologiske forhold: Stratigrafien kan deles
opp i fem hovedenheter. Fra bunnen og opp til torven kan dermed følgende stratigrafi
iakttakes: Den nederste enheten består av marin sand og er avleiret av havet. Dernest følger en enhet med vekselsvis strandvollsedimenter, myr og marsksedimenter. Den neste
enheten er bygget opp av flere ulike sedimenter: Noen er elveavsetninger, andre sedimenter er avsatt på stille vann, og noen tolker Krøger som kulturlag. Over denne enheten,
ligger en enhet med sjøavleiringer og over denne igjen moldjord som i dag er dyrket
(Krøger 1993).
Den geologiske tolkningen er gjort av Claus Beyer. Den er i hovedsak sammenfallende med den arkeologiske, men avviker på et vesentlig punkt, nemlig tolkningen av de
lagene Krøger mener er kulturlag. Disse lagene er benevnt 5, 12 og 14. Lag 12 og 14 kan
tolkes som av samme type (Krøger 1993: 13). Beyer baserer sin tollming på feltobservasjoner og på analyser av kornstørrelsen på avsetningene (Beyer 1993). Lag 5 tolkes av
Beyer som henholdsvis moldjord i felt, og elveavsetning på kornstørrelsen. Lag 14 tolkes
som moldjord i felt og som erodert elveavsetning på kornstørrelsen. På grunnlag av feltobservasjonene og sedimentanalysene konkluderer Beyer med at lag 5, 12 og 14 er svakt
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Fig.3. Profilveggen på Botne 11. Etter Krøger 1993.
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utviklede moldjordshorisonter. Denne tolkningen styrkes ved at det ble observert rotstrukturer fra lagene og ned i grunnen under (Krøger 1993: 12). Både Krøger og Beyer
konkluderer med at Botne Il har ligget i et deltaområde med myr-, moldjords-og elveavsetninger. I enkelte perioder har elven avsatt sand og grus, i andre perioder har sedimenter blitt avsatt på stille vann, og i enkelte perioder har det vært myr og bevokst mark på
stedet. Man kan de1ior si at utgravningen fant sted i et område der elven rant ut i havet og
der de topografiske forholdene har vært preget av den omskiftende karakteren som slike
deltaområder har.
Det som med andre ord skiller Krøger og Beyer i tolkningen av stratigrafien på Botne
Il er hvordan man skal oppfatte lag 5, 12 og 14. Min tolkning av lagene er mest sammenfallende med Beyers, nemlig at disse lagene ikke skal oppfattes som kulturlag, men som
naturlige avsetninger av vegetasjonsrester i et deltaområde. Til grunn for denne tolkningen ligger for det første en summering av Beyers to analyser: Analysen av sedimentkornene indikerte at både lag 5 og 14 var elveavsetninger. (Lag 12 ble ikke analysert av Beyer,
men siden lag 12 er av samme type som lag 14, må denne tolkningen også gjelde for dette laget). Den visuelle analysen av lagene indikerte at de var moldjordshorisonter. Lag 13
mellom lag 12 og 14, tolkes som avleiret i rolig vann. Likeså finnes det elveavsetninger
umiddelbart over og under lag 5 (lag 4 og 6), hvorpå det følger et lag avsatt i rolig vann
(lag 7), noe som kan tyde på at elven har skyllet over områder med vegetasjon. Kombineres disse opplysningene kan det virke som om det på Botne Il har vært et våtmarksområde med vegetasjon som tidvis har vært oversvømmet, kanskje i forbindelse med økt
vannføring i elven, eller ved at elveløpet har skiftet retning. Et slikt stratigrafisk forløp og
denne typen avsetninger er akkurat hva man kunne forventet å finne i et våtmarks- eller
deltaområde, som jo er preget av frodig vegetasjon og høy biomasse, samtidig som elven
med jevne mellomrom oversvømmer og begraver vegetasjonen. Et forhold som ytterligere styrker denne tolkningen er lagenes karakter ut mot Botnebekken. Lag 5, 12 og 14
spaltet seg opp i tunger ut mot det gamle elveløpet. Videre er lag 5 og lag 12 avleiret over
markerte voller med grus, ut mot det gamle elveløpet. Dette er en lagoppbygning man
kunne forvente å finne i områder der våtmarksvegetasjon nærmest elven begraves av
avsatte masser, for så å regenereres utfra eksisterende vegetasjon, lengre fra elven. De
eksepsjonelt gode bevaringsforholdene har nok bidratt til at den organiske karakteren til
lag 5, 12, 14 og 19 var så tydelig, og dermed, paradoksalt nok, så vanskelig å tolke.
Det ble heller ikke gjort observasjoner av menneskelig aktivitet som kunne tyde på at
lag 5, 12 og 14 var kulturlag. Lag 5, 12 og 14 beskrives som sort og fett, bestående av fin
til grov sand og leire, med trekull, brente hasselnøttskall og enkelte oldsaker (Krøger
1993: 9-1 O). Det ble verken påvist noen konstruksjoner eller knakkeplasser. Lagene minnet videre sterkt om de kullholdige linsene man ofte påtreffer på strender i nærheten av
campingplasser og St.Hansbål. Lag 19 hadde den samme karakteren som de dypere lagene i en fremdeles aktiv myr: Delvis hadde laget fettet, organisk konsistens, andre partier
var mer som torvmull.
Lagbeskrivelsen av lag 5, 12 og 14 poengterer at de inneholdt en del kull. Men dette
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var ikke unikt for disse lagene. Alle lagene, spesielt de som var avsatt i stille vann, men
også i elveavsetningene, inneholdt kull. At det er kull i lagene er i grunnen ikke spesielt
overraskende når man tar med i betraktningen at i nærheten av deltaområdet, nærmere
bestemt på den andre siden av elven, fantes den store Gosenboplassen, som enten må ha
huset mange mennesker, eller ha hatt en lang bosetningsfase, boplassens størrelse og
artefaktrikdom tatt i betraktning. Intensiv aktivitet på boplassonu·ådet kan ha satt spor i
onu·ådet rundt. At kull, matrester og hasselnøttskall, samt enkelte oldsaker har falt, eller
blitt kastet ut i elven, og så har blitt avsatt i stille vann, eller skyllet inn i et våtmarksområde, er med andre ord en situasjon man kunne ha forventet i nærheten av en boplass.

Datering av Botne Il
Fra lag 5, 14 og lag 19 foreligger det 14C-dateringer. Lag 5 er datert til henholdsvis 7100
± 70 (Ua-2631) og 6885± 90 (T-10760) i ukalibrerte 14C-år før nåtid. Lag 14 er datert til
7170± 155 (T-10761) i ukalibrerte 14C-år, mens lag 19 er datert til henholdsvis 7410± 70
(Ua-2630) og 6975± 220 (T-10759) i ukalibrerte 14C-år før nåtid (Krøger 1993: 21) (fig.4,
tabell 1). Som man ser så er alle dateringene grovt sett fra samme periode, fra ca 7000
14
C-år før nå. Med den presisjonen som man kan oppnå med 14C-dateringer kan lagene 5,
14 og 19 nærmest betraktes som samtidige. Lagene mellom må nødvendigvis også høre
med til samme periode. Lag 6, 17 og 18 er tolket som havavsetninger, og lag 7, 13, er tolket som avsatt i stille vann. Tenker man seg en årssyldus med vinterstormer som skyller
opp strandgrus, samt roligere perioder om høsten og sommeren, med stille vann, og/eller
våtmarksvegetasjon, er det mulig at lagene fra 19 til 5 er avsatt på bare 5 til 10 år. 14Cdateringene motsier i hvert fall ikke en slik tolkning.

Datering ene fra Botne Il og Gosenboplassen
14

Sammenliknes dateringen av Botne Il til Tabell l: C-dateringene fra Botne Il
Lag Alder før nåtid Avvik± Prøve
ca 7000 14C-år før nå med det arkeologis5
7100
UA-2631
70
ke materialet fra lokaliteten Gosen på
T-10760
5
6890
90
andre siden av Botnebekken, så er det ingT-10761
14
7170
155
en ting i veien for at avsetningene på Bot19
7410
UA-2630
70
ne Il og denne boplassen er samtidige.
19
220
T-10759
6975
7000 før nåtid ligger innenfor første del av
nøstvetfasen, som altså materialet fra
boplassen kan plasseres innenfor. Botne Il og den største boplassen på Botne kan altså
betraktes som arkeologisk samtidige. Dette kan sies å ytterligere styrke antakelsen om at
Botne Il ikke representerer kulturlag og boplassonu·åder, men et ubebodd deltaonu·åde i
nærheten av en boplass: Den store Gosenboplassen lå ca 15 til 17 meter over dagens
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14C-dateringene fra Botne
7600
7400
7200
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< 6800
6600
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14
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Lag

Fig.4. Dateringene fra Botne Il. Dateringene er oppgitt ukalibrert før nåtid og med ett sigmas avvik.

strandlinje. Ut fra boplassens beliggenhet i terrenget, er det rimelig å anta at den var
strandbundet. Nå skal man ikke ta det at en boplass er strandbundet alt for bokstavelig.
Boplassen kan godt ligge noen meter over stranden og likevel være strandbundet. Et godt
boplassomTåde som enten skulle være i bruk i lang tid, eller benyttes av mange mennesker, ville nok i mange tilfeller med vilje blitt lagt et styldce over havet, for å få et tilstrekkelig tørt underlag, samt fjernet faren for at boplassområdet skulle oversvømmes av
springflo eller stormbølger. Sammenliknes dette med forholdene på Botne Il så blir det
ldart at denne lokaliteten må ha ligget mye nærmere havkanten. Fixpunktet, som omtrent
lå i flukt med baldcen på stedet, lå ca 12 meter over havet. Det betyr at lag 5, 12 og 14,
som lå ca 2 meter under bakkenivå, lå ca 10 meter over havet, altså ca fem meter lavere
enn boplassen på den andre siden av elven. Når disse to situasjonene er arkeologisk samtidige, er det mindre sannsynlig at Botne Il representerer noen boplass, da forholdene for
bosetning på den fuktige grunnen må ha vært dårlige 1•

Oldsakene fra Botne Il
Jeg har så langt argumentert for at lokaliteten Botne Il ikke representerte noen boplass,
men naturlig avsatte lag i et deltaområde. Men det betyr ikke at det ikke ble gjort funn av
oldsaker i disse lagene. Antallet oldsaker var imidlertid lite. Hele utgravningen ga l 020
artefakter, mest avslag og fragmenter av flint. Det ble gravd ut ca 60 kvadratmeter i 3,5
1
Et strandlinjediagram som er utarbeidet av L. Prøsch-Danielsen for Botnemmådet, antyder at havet sto ca 14
meter høyere enn i dag omkring 7000 BP. Dessverre så bygger kurven fra boreal tid og framover på usikkert
grunnlag slik at kurven kan ha en fei1visning på over en meter. Man bør deifor ikke tillegge dette resultatet for
stor betydning (Krøger 1993), men det antyder i hvert fall at Botne Il må ha ligget svært nær havkanten.
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meters dybde, noe som gir en funntetthet på knappe 5 artefakter per kubikkmeter. Dette tallet er en
del for lavt, da deler av lokaliteten ble gravd ut
med masldn, uten at massene ble såldet, men det
gir likevel et relativt godt bilde av hvor lite funn
som faktisk ble gjort under utgravningen. Det
mest funnrike laget var lag 4, tolket som en elveavsetning. Her ble det funnet 386 artefakter, som
utgjør ca 38 prosent av funnene. Lag 5 og lag 6 ga
henholdsvis 160 og l 08 artefakter, noe som utgjør
henholdsvis ca 16 og 11 prosent av funnene. I
øvrig var det kun gjort funn i størrelsesorden O til
60 styldcer i de øvrige lagene (tabell 2). Fra lag 5
og nedover ble lagene stort sett gravd for hånd,
slik at funnmengden i disse langene må sies å
være reell. Ingen av lagene hadde påfallende funnkonsentrasjoner som kunne tolkes som knaldceplasser eller dynger med produksjonsavfall.
Det ble skilt ut 18 redskaper av flint. Disse er av
Krøger bestemt til å være syv bm·spisser, l flekkeskraper, to tangepiler, en midtstikkel, seks fragmenter med ubestembar retusj, samt et stykke som
enten kan være tangen på en pilspiss eller et borfragment (Krøger 1993: 18). Jeg er ikke enig i
bestemmelsen av den ene pilspissen og tangefragmentet. Den ene gjenstanden (funn 40) har riktignok antydning til en tange i proksimalenden, men
også borretusj i distalenden. Den andre gjenstanden, som kunne være fragmentet av en tange (funn
248), har kraftig bonetusj i distalenden. En gjenstand er uten tvil en A-spiss, men den er et løsfunn
fra overflaten. Redskapene kan dermed alle, med
unntak av den ene pilspissen, plasseres innenfor
redskapsinventaret i nøstvetfasen. Det er sldlt ut
92 hele og fragmenterte flekker av flint og bergkrystall, samt 99 hele og fragmenterte mikroflekker av samme råmaterialer. Det ble også funnet tre
mikroflekkekjerner av flint og bergkrystall, der to
er koniske flekkeblokker. Også dette materialet
kan plasseres innenfor nøstvetfasen.
Det som gjør artefaktmaterialet fra Botne Il

Tabell2: Antallfwmfra de ulike lagene. Funn som ikke kan knyttes til et
bestemt lag er utelatt. Etter Krøger
1993: 15 ff

Lag
l
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sum

Antall artefakter
12
11

%
1,2
1,1

o

o

386
160
108
3
3
6
5
39

37,8
15,7
10,6
0,3
0,3
0,6
0,5
3,8

o
o

o
o

6
27
76
l

0,6
2,6
7,5
0,1

o
o

o
o

l

0,1

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

l

5

0,1
0,5

o
o
o

o
o
o

9

0,9

o

o

2
861

0,2
84,5
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spesielt er gjenstandene av bergart. Det er funnet 25 artefakter av bergart, der ett er et
nakkefragment av en typisk mesolittisk grønnsteinsøks. Det er videre funnet 8 hele og
fragmenterte slipeplater. En av slipeplatene er svært vakker med en pent tildannet oval
form og en dyp, innslipt fure på den ene bredsiden (funn 245). Sist men ildce minst er det
funnet 8 hele og fragmenterte skafthullsredskaper av bergart. Skafthulhedskapene er
såkalte, enkle og korsformede hakker med bikonisk skafthull (Griislund 19622 ). Alle bergartsredskapene, med unntak av haldcene kan umiddelbart plasseres innenfor nøstvetfasen. Dateringen av bergartshaldcene til nøstvetfasen bekreftes både gjennom funnene av
korsformede hakker fra Gosenboplassen og de entydige 14C-dateringene fra Botne Il,
men bekreftes også av funn fra Kotedalen i Hordaland (Olsen 1992: 93). Her ble noen
korsformede skafthullhakker funnet i boplasslag som kunne dateres til ca 7500-7000 14Cår før nå.
Ser man artefaktmaterialet fra Botne Il under ett, er det god grunn til å framholde at
med all sannsynlighet så er 14C-dateringene og artefaktene samtidig med den store
boplassen på østsiden av elven. Men dette er ikke alt. Bergartshaldcene kan også tas til
inntekt for at de to situasjonene er samtidige: Både på Gosenboplassen og i deltaområde
ble denne uvanlige typen redskaper funnet. Dette antyder at situasjonene ildce bare er
arkeologisk samtidige, men at de også er del av samme, kulturhistmiske kompleks.

Hakkene fra Botne Il
I resten av dette arbeidet vil hakkene være hovedsaken, jeg vil delfor diskutere disse fun-

nene nærmere: Tre haldcer er funnet i lag 5, to hakker er funnet i lag 14, en haldce er funnet i lag 17 og to haldcer er funnet i lag 19. Man kan med andre ord si at det er en sammenheng mellom de lagene som representerer myr- og deltavegetasjon og skafthullhakkene.
Alle haldcene, så nær som en, var enten ødelagt eller ikke gjort ferdig. Den eneste
komplette hakken var en miniatyr (funn 246, fig.5). Alle haldcene var laget av relativt bløt
bergart, som av geologen Johanne Sømme Dahl er bestemt til å være amfibolitt, grønnstein og diabas. Et hakkefragment var spesielt fint. Det har nok mest sannsynlig vært en
km·sformet hakke og har fin, inmisset dekor av sildcsakldinjer og romber (funn 79, fig.6).
Hakken er i tillegg forsynt med en rygg i lengderetningen, en markert innsnevring på
overgangen mellom spissen og skafthullpartiet, samt to øyeliknende vulster ved spissens
rot. Denne flotte hakken fra Botne Il illustrerer på en god måte et vanlig treldc ved alle de
ferdigstilte hakkene fra lokaliteten: Eggpartiet er glatt og fint og har ingen synlige bruks2

Graslund skiller ut tre hovedtyper av bergartshakker med skafthull; den enkle, den korsformede og den stjerneformede hakl<en. Spesielt for sistnevnte gruppe kunne man like gjerne brukt termen kølle i stedet for hakke.
Alle gjenstandene er likevel kalt hakker, for å markere at jeg oppfatter gjenstandstypene som en enhet. De tre
hovedgruppene gir seg relativt umiddelbart, men det er også mulig å skille ut undergrupper innenfor hovedtypene. Det er foreløpig ikl<e mulig å skille ut typer knyttet til kronologiske avsnitt.
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Fig. 5. Miniatyrhakke, flekke og mikroflekkeblokkfra Botne Il. Foto: Arkeologisk museum i Stavanga

Fig. 6. Hakkefragment med dekor fra Botne Il. Foto: Arkeologisk museum i Stavanga
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spor. Skafthullpartiet er derimot svært grundig ødelagt. Det ser ut som skafthullpartiet er
hamret inn i en hardere stein, eller slått på med en spiss gjenstand for å ødelegge hakken.
Haldcens skader kan de1ior best beskrives som intensjonen ødeleggelse. Den samme
intensjonene ødeleggelsen kan gjenfinnes på de andre haldcene:
Funn 200 er en fragmentert, enkel skafthullhakke, avbrutt i skafthullet. Det ser ut som
den har vært brent. Funn 82 er en svært fragmentert, korsformet hakke. Haldcen er avbrutt
i skafthullet. Hakken virker oppløst, noe som kan skyldes varmepåvirkning, men kan
også skyldes annen forvitring. Funn 186 er fragmentet av en haldce med nebbform, antakelig en enkel hakke, da disse oftest er bøyd som en rovfugls nebb. Nebbet er glattslipt og
har ingen bruksspor. Funn 117 er fragmentet av en enkel eller korsformet haldce. Heller
ildce på dette eksemplaret kunne det påvises noen bruksspor. Funn 91 er forarbeidet til en
liten, korsfonnet haldce. Funn 137 er et lite fragment av en skafthullhaldce. Den kan ildce
bestemmes nærmere fordi styldcet er så lite. I den grad det er mulig å avgjøre, ser det ut til
at alle de ødelagte hakkene på Botne ildce har bruks spor som kan forldare at de er ødelagt,
men at deres ødeleggelse er tilsilctet, ved at de er slått og/eller brent i styldcer. Det kan
derfor se ut som om skafthullhaldcene er intensjonelt ødelagt og kastet ut i sumpmarken
ved elvedeltaet på Botne.

Fig. 7. Slipeplate fra Botne Il, der det antydes at den kan ha vært brukt til å lage hakkene.
Foto: Arkeologisk museum i Stavanga
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I tillegg til de ødelagte hakkene, er det, som sagt, funnet et forarbeide og flere hele og
fragmenterte slipeplater. Den spesielt vakre slipeplaten med en, innslipt fure (funn 245,
fig.7), kan tolkes som et spesialverktøy for å lage skafthullhakker, da slipeplatene som
vanligvis brukes til å slipe grønnsteinsøkser og nøstvetøkser har trauform, med en stor,
konkav slipeflate. Det er også mulig at den vanligste redskapsgruppen av flint på Botne
Il, borene, har vært brukt til å lage skafthullene på hakkene. En mulig tolkning er dermed
at både forarbeider og verktøy til produksjon av hakker er kastet ut i sumpmarken sammen med ødelagte haldcer.
Noen av de øvrige gjenstandene på Botne Il kan være kastet ut i sumpen, men de fleste mindre gjenstander, som mikroflekker, avslag, med mere, har mest sannsynlig blitt
fraktet dit av vannet når elven har vært stri: De fleste flintgjenstander ble jo faktisk funnet i elveavsetninger.
Man kan derfor som en oppsummering av gjennomgangen og tolkningen av materialet
fra Botne si at boplassen Gosen antakelig er en del av samme situasjon som Botne Il.
Botne Il tolkes som et myr- og deltaområde, der ødelagte og halvferdige hakker, samt
produksjonsutstyr er deponert.

Botne i en videre kontekst
For å kunne gi en tolkning av denne situasjonen er det nødvendig å forlate Botne og se på
skafthullhaldcene i en større kontekst.

Skafthullhakker i Rogaland
Synnøve Vinsrygg har tatt for seg hakkene fra Rogaland. Hun kjente ikke til funnene fra
Botne ved hennes funngjennomgang. Hun talte opp 43 korsformede hakker, derav fem
miniatyrer. Alle hakkene er laget av bløt grønnstein eller grønnskifer. Bergarten forekommer lokalt i Rogaland. Enkelte av haldcene er svært formfullendte og noen har strekdekor. Funnopplysningene er sparsomme: En haldce lå ca 40 cm under overflaten, en hakke lå ca l meter dypt, noen hundre meter fra et sted med sterk strøm, mens en hakke lå ca
l meter dypt i sandjord (Vinsrygg 1979: 28ff).
Vinsrygg talte opp 13 stjerneformede hakker fra Rogaland. Også innen denne gruppen
finnes miniatyrer. De er laget av samme materiale som de korsfomete haldcene. En stjerneformet hakke har strekdekor. Funnopplysningene for disse gjenstandene er sparsomme, og
tyder på at mange hakker har blitt funnet i sekundære kontekster (Vinsrygg 1979: 29-34).
De enkle skafthullhaldcene er ikke med i Vinsryggs analyse og hun framholder at de er
fåtallige i Rogaland (Vinsrygg 1979: 54). Her må imidlertid nevnes at i Vistehola er det
funnet en gjenstand som minner om emnet til en enkel hakke (Lund 1951: 37), slik at
gjenstandsgruppen er kjent fra andre lokaliteter enn Botne i fylket.
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Skafthullhakker i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre
Bergljot Solberg har behandlet hakkene fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.
Hun talte opp 27 korsformede hald<.er fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre, hvor 19
kommer fra Hordaland, 6 fra Sogn og Fjordane og 2 fra Sunnmøre. Solberg har skilt ut en
miniatyrhakke, samt flere hakker med strekdekor eller opphøyede vulster. De er alle laget
av bløte bergarter som kleber, olivin, ldorittsldfer og sandstein. Tre hakker er funnet på
boplasser, der to av hakkene kan sies å ligge i daterbare kontekster. På boplassen Ramsvikneset i Hordaland lå en korsformet haklce i bunnen av et lag som dateres til første del
av mellonmeolittisk tid (Baklca 1973). Omtrent samme datering kan en haldce fra boplassen Ystebø i Hordaland gis (Solberg 1989: 88-91). Solberg kjente ikke til haldcene fra
Kotedalen (Olsen 1992: 92), da artilckelen ble publisert.
Det er kjent syv stjerneformede halcker fra Solbergs undersøkelsesområde. De er alle
framstilt av bløte bergarter som klorittskifer og kleber. En halcke har strekdekor. De fleste stjerneformede haldcer er fra Sunnhordaland, og det nordligste funnstedet er rett nord
for Bergen.
Det er påvist 20 enlde halcker med skafthull fra Solbergs undersøkelsesområde, der
alle, så nær som en, er fra Hordaland. Hakkene er laget av bløtt bergartsmateriale, helst
skifrige bergarter. Solberg nevner ingen haldcer med strekdekor, men har avbildet et
eksemplar med en fortyklcelse av den ene hakkespissen, samt to spesielt markerte fortykkninger eller tapper ved skafthullet. Griislund mener at en halcke fra Dale i Hordaland
har strekdekor (Griislund 1962: 120). En haklce ble funnet på en boplass, men her var
dateringskonteksten dårlig (Solberg 1989: 93-96).
For de aller fleste hakkene fra Vest-Norge gjelder det at de er funnet langs kysten, i de
områdene man antar den mesolittiske og tildels den neolittiske bosetningen var konsentrert (Balcka og Kaland 1971).

Skafthullhakker i Øst-Norge
Anathon Bjørn gilde gjennom det østnorske hakkematerialet på 1930-tallet. Han skilte ut
18 enlde haldcer og en km·sformet miniatyrhakke. Miniatyrhalcken kom fra Røyken i Buskerud, mens de andre haldcene var funnet i et antall av tre i Østfold, fire i Akershus, fire i
Vestfold, tre i Buskerud, en i Oppland, en i Hedmark og to i Aust-Agder. Med unntak av
en haklce fra Buskerud og stykkene fra Oppland og Hedmark, var alle halckene funnet i
kystmiljø (Bjørn 1934: 4-5).
Bo Griislund behandlet hakkene fra Skandinavia samlet i en artildcel fra 1962. Han
sldlte ut 29 enlde haldcer, to stjerneformede og fem korsformede haklcer fra Østlandet. Tre
enlde, en stjerneformet og to korsformede halcker var fra Vest-Agder (Griislund 1962:
106-108). Vest-Agder må betraktes som et grenseområde mellom Østlandet og Vestlandet, med et artefaktinventar som mest minner om det vestnorske. Man kan dermed si at
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Fig. 8. Enkel hakke fra Vestfold (C31465). Foto: Universitetets Oldsaksamling.

etter Griislunds funngjennomgang var det kjent 26 enkle, tre korsformede hakker og en
stjerneformet hakke på Østlandet.
Jeg har nylig gått gjennom Oldsaksamlingens magasin med henblikk på å bestemme
antall hakker fra Øst- og Sørlandet. Jeg fant 67 eksemplarer av de ulike hakkene i magasinet. Fire hakker er fra Østfold, åtte fra Akershus, 15 fra Vestfold, 15 fra Buskerud, fem
fra Oppland, fire fra Hedmark, seks fra Telemark, fire fra Aust-Agder og seks fra VestAgder. Den største konsentrasjonen av hakker ser ut til å være i indre Oslofjord, i Vestfold, Buskerud og Akershus.
I likhet med hakkene fra Vestlandet er funnopplysningene for hakkene fra Østlandet
sparsomme. Jeg kjenner til l l funn som har relativt uførlige funnopplysninger. De fleste
hakkene som har funnopplysninger, er funnet i forbindelse med vann: For C25974a er
funnet nær Tyrifjorden i Buskerud. C14526 er funnet nær Strandefjorden i Hol i Hallingdal, Buskerud. C32204 er funnet i Solbergelven i Lier, Buskerud, under intensiv tørke.
C32169 er funnet midt i Ragnvaldsbekken i Elverum, Hedmark. C32665 er funnet på
grunt vann i Kolåen i Trysil, Hedmark. C31078 er funnet på Strøm, i kanten av Nitelva, i
Nittedal, Akershus. C27831 er funnet i en åker ca. 100m øst for Glomma i Brandval,
Hedmark. C31465 ble funnet «på elvestrand i sand og grus» på Lørdal i Hoff, Vestfold
(fig.8).
Enkelte hakker er funnet i en kontekst som kan minne om graver: C28550 ble funnet
60 centimeter dypt i marken under tomtearbeid på Hellevoll i Røyken, Buskerud. C25311
lå ca 0,5 meter dypt i skogbunn ved Villa Braut i Bærum, Akershus. C23209lå under en
liten «såte» av stein sammen med kull. Et funn kan se ut til å stamme fra en boplass:
C51598 er plukket opp på overflaten av en steinsetting fra jernalder, på gården Løve mellem, i Larvik, Vestfold, sammen med en del avslag av flint.
Det er påfallende at de fleste av hakkene som har utførlige funnoplysninger er funnet i
bekke- eller elveløp. Dette minner om funnkonteksten for hald<:ene på Botne Il.
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Hakkenes spredningsmønster i Sør- og
Sentral-Skandinavia
Sett i et Skandinavisk perspektiv har haldcene et distinkt spredningsmønster. I Sør-Norge så kan det sldlles ut to markerte sentra
(Midt-Norge og Nord-Norge skal her holdes utenfor diskusjonen): Et senter på Vestlandet, med tyngdepunkt i Hordaland og
Rogaland, samt et senter på Østlandet. Dette sistnevnte sentret må sees i sammenheng
med en enda mer markert funnkonsentrasjon på den Svenske vestkysten, i Bohuslen
og ved Gotaelvens utløp (Graslund 1962:
106-108). Den østlige regionen er dominert
av enkle haldcer. Korsformede og stjerne-

Fig.9. Spredningen av enkle hakker i Skandinavia. Etter Griislund 1962.

formede hakker er nesten ildce forekommende. I den vestlige regionen forekommer
enkle haldcer, spesielt i Hordaland, mens de
korsformede og stjerneformede er mest
vanlige (fig.9-11). I Sør-Skandinavia er
haldcene knapt nok kjent, mens de er forholdsvis vanlige i søndre deler av Finland
(Graslund 1962: 106-108).

Hakkenes datering

Fig.10. Spredningen av korsfonnede hakker i
Skandinavia. Etter Griislund 1962.
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Haldcene må gis en vid datering. Holder
man seg til norske forhold kan man på
grunnlag av 14C-dateringene fra Botne og

Kotedalen si at hakkene kom i bruk senest
rundt 7500 til 7000 før nåtid i ukalibrerte
14
C-år. Funnet fra Vistehola gjør det sannsynlig at hakkene var i bruk i slutten av
mesolitikum: Hakkeemnet er nemlig funnet i kulturlag som kan dateres til senmesolittisk tid (Lund 1951, 1992: 93, 166, Mikkelsen 1971). Hakkene må også ha vært i
bruk helt fram til begynnelsen av mellomneolittisk tid, i hvert fall på Vestlandet.
Hakken fra Ramsvikneset i Hordaland er
funnet i et kulturlag som er datert til4670±
170 i ukalibrerte 14C-år før nåtid. (Bakka
1973:172, 177; Solberg 1989: 90).Athakkene både kan stamme fra mesolittisk og
neolittisk tid kan man komme fram til også
ved å studere de svenske funnforholdene
(Griislund 1962: 130 ff; Broadbent
1978:98-100). Men også i Sverige antyder
de nyeste undersøkelsene at haldcene primært er mesolittiske. Bengt Nordqvist har
nylig gått gjennom J. Alins utgravning fra
Sandarne i Bohuslen, hvor det er funnet en
Fig. 11. Spredningen av stjerneformede hakker
enkel hakke. En 14C-datering fra boplassen
i Skandinavia. Etter Graslund 1962.
har gitt alderen 8500 14C-år før nå, hvilket
tilsvarer den boreale ldimaperioden
(Nordqvist 1998: 174, 197ff). Dateringen fra Sandarne antyder at hakkene kan ha vært i
bruk enda lengre tilbake i tid enn det som er belagt i vestnorsk materiale. Ut fra dateringene fra Sandarna, Kotedalen og Botne bør man kunne konldudere med at hakkene med
størst sikkerhet må knyttes til mesolitilcum, men at det kan se ut som om haldcene, i hvert
fall på Vestlandet, var i sirkulasjon helt ut i yngre steinalder.

Hakkenes funksjon
Når haldcenes funksjon diskuteres, løftes gjerne deres formlikhet med bein- og gevimrbeider fram, der hakkene ses på som avledet av de sørskandinaviske øksene og spissvåpnene av gevir (Gjessing 1920: 53, Montelius 1917: 17, Solberg 1989: 96, Bjørn 1934: 7
ff, Vinsrygg 1979: 45, Broadbent 1978: 100-101, Griislund 1962: 133). Teorien om at
hakkenes formspråk er hentet fra beinarbeider styrkes av et funn som nylig kom for
dagen utenfor Hidra, Vest-Agder. Her ble det fisket opp en haldce av bein som i et og alt
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samsvarer med de enkle hakkene av stein. Haldcen er datert til å være omtrent 9500 år
gammel (omtalt i Fædrelandsvennen 21.4.1998). Det er med andre ord sannsynlig at
formspråket til steinhakkene er hentet fra arbeider i mykere materialer, men det er dermed ikke sagt at økser av bein og gevir funksjonelt skal likestilles med haldcer av stein.
Bein og gevir på den ene siden og stein på den andre, har svært forskjellige egenskaper.
Det er ingen umiddelbar grunn til å anta at så ulike materialer har oppfylt den samme
funksjonen. Det er et langt mer tid- og ressurskrevende arbeid å lage en hald<:e av stein
framfor en hakke av gevir eller bein, så hvorfor skulle steinalderens menneske ta seg bryet med å lage et redskap av stein, når et redskap av gevir kunne gjøre samme nytten? Det
kan i hvert fall ikke være mangelen på gevir og bein som har gjort at mennesket skulle ty
til bergart. Hakkene fra Østlandet, for eksempel, må sies å komme fra noen av de mest
elgrike områder som finnes i Skandinavia, slik at muligheten for å få godt gevir absolutt
skulle være tilstede. Dette underbygges også av funn fra Visthola i Rogaland der det er
kjent både haldæ- eller økseliknende redskaper av gevir, samt en haldce av bergart (Lund
1951), slik at den ene funngruppen ildce kan sies å uteluldce den andre.
Øksene og spissvåpnene av gevir er funnet i store deler av Skandinavia, spesielt i SørSkandinavia, mens bergartshakkene kun er funnet nord for de sørskandinaviske omTådene. Med andre ord så overlapper spredningsområdet til gevirredskapene med bergartshakkenes spredningsområde i Norge og Vest-Sverige, men ikke i Sør-Skandinavia. Det er
ingen grunn til å tro at gevirredskapene hadde en annen funksjon i Norge og Vest-Sverige enn lengre sør. Følgelig er det også liten grunn til å framholde at haldcene av bergart i
Norge og Vest-Sverige skal sidestilles funksjonelt med øksene og spissvåpnene av gevir
fra Sør-Skandinavia, som en erstatning for disse.
Det er heller ingen grunn til å tro at man i Sør-Skandinavia laget hakker av gevir, som
den fra Hidra, i stedet for hakker av bergart. Hadde gevirhakker med stjerne-, kors- eller
enkel haldceform vært i bruk i Sør-Skandinavia, måtte man ha forventet at disse redskapene skulle vært representert i like stor grad som de øvrige øksene og spissvåpnene av
gevir. Gevirhakken fra Hidra kan derfor sees som en parallell til hakker av bergart, med
en annen funksjon enn gevirredskapene i Sør-Skandinavia.
Enkelte forskere har foreslått at haldcene har vært en type hakapik til bruk på seljakt
(Alin 1955, Johansen 1992). Mot denne teorien taler så avgjort det at mange hakker er
funnet langt fra havet. Andre forskere har tenkt seg at de har vært hakker for jordarbeid.
Til inntekt for teorien om jordarbeid har det vært vektlagt at mange av haldcene har kraftige slitespor på «nebbet» (Bjørn 1934: 6), samt at haldcene ofte er avbrutt i skafthullet,
noe som skulle være frambragt av hard bruk (Solberg 1989: 97). En tredjedel av haldcene
Solberg undersøkte var brukket ved skafthullet, noe hun antar skyldes hard bruk under
jordarbeid. Mot jordhakketeorien taler først og fremst at hakkene er laget av bløte bergarter, som egner seg dårlig til hardt bruk. Som jordhaldce vil et redskap av gevir eller tre,
vært mye mer egnet (Graslund 1962: 136 ff). Dette bekreftes da også av at de haldcene fra
mesolittisk og neolittisk tid som mest sannsynlig har vært brukt som jordhakker, er laget
av gevir (Mikkelsen og Høeg 1977). Disse haldcene er både egenskapsmessig og mmio48

logisk svært forskjellige fra steinhaldcene. Om jeg forstår Solberg rett, så hadde ingen av
de enlde hakkene fra Vestlandet slitespor etter bruk i de spisse endene. Det samme trekket kunne observeres på Botne. Mangelen på bruksspor taler imot teorien om at haldcene
var brukt som jaktvåpen eller jordhakker. Det at mange hakker er brukket ved skafthullet,
kan heller ikke tas til inntekt for hard bruk, da dette også er det vanligste bruddstedet for
de neolittiske stridsøksene. Dette trekket kan i stedet tollces dithen at det svakeste punkt
på et bergartsredskap med skafthull generelt er skafthullet (Olausson 1998: 132).
Mange av haldcene er svært formfullendte, dekorerte eller opptrer som miniatyrer.
Dette er også trekk som gjør det lite sannsynlig at hakkene var brukt til hardt jordarbeid
(Griislund 1962: 138). Griislund hevder at jordhakker av stein er nesten helt fraværende i
etnografien. Han framholder at det hadde vært eiendommelig at kunnskapen om jordhakker av bergart med skafthull ikke ble utnyttet til andre redskaper i mesolitikum og neolitikum, men at man først i senneolittisk tid kan finne skafthulløkser av bergart som er bruk
til hardt jord- eller rydningsarbeide (op cit: 138). Griislund har her, etter min mening gode
argumenter.
Synnøve Vins1ygg og Noel Broadbent har helt uavhengig av hverandre kommet fram
til en alternativ forldaring på hakkenes funksjon. Begge forskerne tar utgangspunlct i runde, ovale eller avflatede steiner, ofte naturdannede, forsynt med skafthull, og tolker dem,
i henhold til etnografisk materiale, til å være gravetynger til gravestoldcer (Vinsrygg 1979
og Broadbent 1978). De stjerneformede og korsformede hakkene tolkes av Vinsrygg på
samme måten som steinene med gjennomboring. Broadbent betrakter de enkle hakkene
som samme type gjenstander som gevirøksene fra Sør-Skandinavia. Han mener at steinhakkene og gevirøksene var håndtak eller støtter som gravestokkene var utstyrt med.
Teorien om at runde og ovale steiner med gjennomboring var gravetynger er besnærende, fordi den kan dokumeteres så godt i etnografisk materiale. Likevel har jeg enlcelte innvendinger mot å overføre denne tolkningen til hakkene av bergart. Det er ikke gitt at de
stjerneformede og korsformede haldcene funksjonsmessig skal slås sammen med runde
steiner med gjennomboring. De korsfomede haldcene er mye mer beslektet med de enlde
hakkene, da det i enlcelte tilfeller nesten er en smakssak om en hakke skalldassifiseres
som km·sformet eller som enlcel. De stjerneformede haldcene er riktignok noe avvikende
fra de enlde- og korsformede, så det er mulig at disse skal oppfattes annerledes enn de
førstnevnte typene. Formmessig peker de stjerneformede hakkene både mot de km·sformede haldcene, ved armene og mot de enlde, borede stenene, ved at gjenstanden ildce har
to tydelige ender. Hvorvidt man skal plassere de stjerneformede haldcene mot den ene eller
andre gruppen, blir vel egentlig en smakssak Jeg velger å se dem i sammenheng med hakkene på grunn av den omsorgsfulle bearbeidingen og trekket med spisser, eller mmer.
Som gravetynger er, etter min mening, de enlde og korsformede hakkene kanskje ildce
så godt egnede. For det første så er vekten på de ulike hakkene svært forskjellig. De minste hakkene veier så lite at de vanskelig kan ha hatt noen praktisk funksjon som tynge.
For eksempel veide fem eksemplarer fra Rogaland under 100 gram (Vins1ygg 1979: 31).
Andre haldcer er relativt store, faktisk over 30 cm i største mål (for eksempel C23174),
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samtidig som hakkene er relativt lette og elegante i formen. Man skulle tro at store, slanke haldcer var lite egnet som gravetynger, da formen kunne forhindre effektivt arbeid,
samtidig som formen ville gjøre redskapene skjøre, slik at de lett gilde i stykker når gravestokken ble støtt ned i baldcen. En rundere, mer kompakt form ville vært langt mer hensiktsmessig, og de etnografiske parallellene til gravetynger har nettopp denne formen
(Broadbent 1978: 84-85, Vinsrygg 1979: 50). Når det også forekommer enlde hakker av
bein sveldces teorien om at haldcene var gravestokktynger ytterligere.
Broadbents teori om at de enkle haldcene av bergart skal tolkes, i likhet med gevirøksene fra Sør-Skandinavia, som håndtak for gravekjepper, må også avvises. Han tenker
seg at et håndtak skulle være plassert på toppen av gravestokken for å gjøre den mer
effektiv. Håndtaket kunne enten være laget av tre, bein, gevir eller av perforerte steiner
(Broadbent 1978: 92). Broadbent mener at gevir- og beinøksene fra Sør-Skandinavisk
mesolitikum, som er utstyrt med skafthull, for eksempel deT-formede hjortegevirøksene,
kan være slike håndtak. Denne tolkningen må avvises da både slitesporanalyser og
eksperimenter har gjort det mer sannsynlig at disse redskapene faktisk er økser for trearbeider (Jensen 1991). Andre gevir- og beingjenstander fra Sør-Skandinavia som er gjennomboret, kan selvfølgelig godt ha fungert som håndtak i en eller annen situasjon, men
det betyr lite for tolkningen av steinhaldcene, da de forekommer i et helt annet miljø og
ser helt annerledes ut, enn de Sør-Skandinaviske funnene. Det er derfor både lite sannsynlig at de sørskandinaviske øksene av gevir skulle ha en funksjon som håndtak, og at
haldcene av stein fra Sentral-Skandinavia skal tolkes på samme måte.
En tolkning som, etter min mening, er god, er at hakkene er statussymboler og verdighetstegn (Graslund 1962: 138, Liden 1940: 132). Graslund framholder at hakkenes fullkomne form og den fine dekoren, gjør en slik tolkning sannsynlig (Graslund 1962: 138).
Man kunne også legge til at forekomsten av miniatyrer, valget av bløte, lettformbare
bergarter, samt den varierende størrelsen og detaljutformingen, kan peke i samme retning. Her er det imidlertid viktig å presisere at selv om hakkene skal tolkes som statussymboler, så behøver det ikke å bety at de ikke har hatt noen praktisk funlcsjon i det hele
tatt. I vårt samfunn er det vanlig å skille livets ulike gjøremål i separate funksjoner, der
kun ett aspekt behandles av gangen. Dette er også et karakteristisk produkt av den vitenskapelige tanken, som har som et kjennetegn at virkeligheten spaltes opp i enlde, entydige enheter. Men denne måten å organisere og tenke på er antakelig ildce et universelt
mønster. Antropologisk forskning har ofte vist at de førmoderne samfunnene var mindre
differensierte enn dagens samfunn, og følgelig var det i mindre grad sldlt ut spesialiserte
felt i samfunnslivet. Det blir delfor uriktig å behandle en gjenstandsgruppe eller en sosial institusjon i førmoderne samfunn som et entydig fenomen, for eksempel som kun en
religiøs eller politisk ting eller institusjon. Det var i tingenes og institusjonenes flertydighet at deres styrke lå: At en ting kunne inneha både politiske, økonomiske, symbolske og
religiøse aspekter, ga den stor kraft i den sosiale samhandlingen. Et berømt eksempel på
denne analogiserende logikken er Marcell Mauss tolkning av gavebyttet. Mauss kalte
gavebyttet et totalt sosialt faktum, der institusjonen regulerte både politiske, religiøse, og
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tekniske aspekter, eller sagt på en annen måte, de var alle aspekter ved den samme in stitusjonen (Mauss 1990). Nettopp det samme poenget framhever Broadbent i sin behandling av gravestokktyngene: Det at enkelte tynger er pent dekorerte betyr ild<.e at de ikke
hadde noen praktisk funksjon. Tvert i mot kunne spesielt dugelige steiner, eller gravestokktynger til spesielle personer utstyres med fin dekor, nettopp fordi de hadde en viktig
praktisk nytte. Det er objekter som har stor betydning i økonomiske sammenhenger, som
ofte gis sermoniell eller rituell betydning, framholder han. Slik sett blir de flotte gjenstandene det fremste tegnet på personens rang og status, samtidig som det å være i besittelse av en slik gjenstand kastet glans over eieren (Broadbent 1978: 101). Den generøse
dekoreringen og formfullendelsen av hverdagsgjenstander, kan gjenfinnes på flere gjenstander fra skandinavisk mesolitikum. Der bevaringsforholdene er gode, har rikt dekorerte gjenstander av tre, bein og
gevir blitt funnet. Mest kjent er
kanskje padleåren fra Tybrind
Vig (Andersen 1983), hvis innviklede dekor gir et lite innblikl<i hvor rikt dekorert det mesolittiske bruksinventaret kanskje
var. Det er således god grunn til
å gi Broadbent rett i at det ikl<.e
er noen motsetning mellom
praktisk funksjon, høy sosial
status og fonnfullendelse. Man
kan delfor ild<.e utelukke at hakkene har hatt en praktisk funksjon, samtidig som de gjennom
sin formgivning, kan ha hatt stor
sosial betydning. I det følgende
vil jeg vektlegge hakl<.enes sosiale funksjon, uten dermed å uteluld<.e at de har inngått i mer
nødtørftige hverdagsbrukskontekster.
For tollmingen av hakkene
som statussymboler og verdighetstegn taler deres, i mange tilfeller, formfullendte design og
vakre ornamentildc Den ornamenterte haklæn fra Botne Il er i Fig.12. Minnen från vår forntid, nummer 341, en nær
så måte svært interessant. Så parallell til den dekorerte hakken fra Botne Il. Etter Monvidt jeg kan se, er den nærmeste telius 1917.
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Fig. 13. Hakkefragmentet C26227 fra Aust-Agde1; en parallell til hakken fra Botne Il.
Foto: Universitetets Oldsaksamling.

b

(
Fig. 14. Hakkefragmenter med dekor fra JonstO/p og Bohuslen. Etter Liden 1940.
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Fig. 15. R42 (C7433)fra Rogaland, en parallell til hakkenfra Botne Il.

Fig. 16. Korsfonnet hakke fra Rogaland (S6510), en parallell til den dekorerte hakkenfra Botne.
Foto: Arkeologisk museum i Stavange1:

parallellen til denne haldcen en av de få korsformede hakkene fra Bohuslen, avbildet i
Minnen från vår forntid som nummer 341 (Montelius 1917: 26, fig.12). Denne hakken
har den samme karakteristiske fortykningen av haldcespissen og den markerte ryggen,
slik som fragmentet fra Botne. Hakken er rikt dekorert, både med strekdekor i sikksakk
og i sekskantmønstre (parallelle sikksa1ddinjer forbundet med tverrstreker). En annen
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nær parallell er C26227 fra Aust-Agder (fig.13). Dette er et fragment av en korsformet
hakke med en kombinasjon av fortykning av og bånd mndt haldcespissen. Denne haldcen
er dekorert med doble sildcsakkbånd og romber. Sildcsalddinjene er et dekorelement på
hakken fra Botne og kan gjenfinnes i relativt parallell utførelse på et løsfunn av en enkel
haldce fra Bohuslen (Gdislund 1962: 120), en enkel haldce fra Narke (Montelius 1917:
26), på en fragmentert hakke fra den gropkeramiske, mellomneolittiske boplassen Jonstorp M (Liden 1940: 130 ff, fig.14) og på en nyfunnet enkel hakke fra Skaun i Sør-Trøndelag (Johansen 1992: 18). Den korsformede hakken fra Bohuslen kan vel helst ses i
sammenheng med en gruppe store og rikt dekorerte korsformede haldcer fra Rogaland,
for eksempel R42 (C7433, fig. 15) og S6510 (Vinsrygg 1979: 30, fig. 16), en gmppe som
antakelig også den dekorerte hakken fra Botne skal plasseres innenfor. Både R42 og
S651 O har en markering av hakkespissen, førstnevnte ved et innhugget spor, sistnevnte
ved et forhøyet bånd. Aksepterer man dateringen av hakken fra Botne, så er det sannsynlig at også de andre haldcene innen denne gruppen er fra samme tid, da så mange trekk i
utførelsen og dekoren er felles. Denne dateringen styrkes av funnet fra Trøndelag: Den
enlde hakken fra Skaun dateres geologisk til ca 6000 f.Kr, en alder som tilsvarer nøstvetfasen. Dette antyder at hakken på Jonstrop M kan ha vært en meget gamn1el gjenstand da
den ble deponert på boplassen. Jonstorp ligger i tillegg sør for det området der hakkene
forekommer vanlig, hvilket også antyder at halcken eller fragmentet av hakken som ble
deponert på boplassen må ha vært en gammel og eksotisk gjenstand for folkene på Jonstorp.
Forekomsten av miniatyrer kan også styrke tolkningen av hakkene som statussymboler: Miniatyrer er gjerne sett på som erstattere for hele tingen, samtidig som hele tingens
kraft er bevart. Miniatyren representerer med andre ord en pars pro toto logikk, der
delen, eller miniatyren står for helheten. Denne typen tankegang appliseres gjerne på
objekter av stor betydning eller med stor kraft. Fra forhistorien er våpenminiatyrene fra
bronsealderens graver kanskje et eksempel på denne tenkemåten, der hele tingens kraft
følger med miniatyren, slik at den døde egentlig får med seg et helt sverd, ildce kun en
miniatyr. På gmnn av miniatyrens kraft og hendige form kan den oppbevares på kroppen
og således beskytte bæreren mot skade, eventuelt forlene denne med sin kraft. Fra vår tid
er det vel korssmylcket som er det beste eksemplet på denne typen vernemagi. En liknende bruk av miniatyrhakkene er mulig, og ville i så fall være en foregripelse av den neolittiske tradisjonen med å lage økseminiatyrer til kroppssmykker. På samme måte som at
øksene var gjenstand for spesiell, rituell oppmerksomhet i neolitikum (Becker 1947, Tilley 1996), kan haldcene ha vært i sentmm av det rituelle livet i mesolitikum i Sør-Norge
og Bohuslen.
Hakkene opptrer i relativt lite antall, deres lange brukstid tatt i betraktning. Hakkene
varierer en god del i utforming, men det er usikkert om dette skyldes det lange tidsspennet de ble produsert innenfor, eller om mange ulike typer ble produsert samtidig. I SørNorge er det til sammen kjent ca 180 enkle-, korsformede- og stjerneformede haklcer. Om
haklcene har vært i bmk i minst 3000 år, så tilsvarer dette kun ca seks hakker i hundreåret.
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For Østlandets og Rogalands del ville dette
tilsvare ca to hakker i hundereåret. Nå er
neppe alle hakkene som var produsert blitt
bevart, slik at dette tallet ikke kan sies å
vise den absolutte produksjonen av slike
redskaper, men antallet antyder at de må ha
vært relativt sjeldne også i steinalderen.
Sammenliknes forholdet mellom haldcer og
andre økser fra mesolitikum forsterkes inntryldcet av at haldcene er sjeldne. Man kan
her bruke materiale fra Vestfold som
eksempel. Her finnes mange spor av mesolittisk bosetning, blant annet mange økser. I
Oldsaksamlingens magasin finnes det 638
nøstvetøkser og trinnøkser fra fylket. Disse
øksene kan betraktes som arbeidsøkser.
Det er med andre ord kjent ca 53 ganger så
mange arbeidsøkser som hakker fra fylket.
Samme forholdsutregning har Egil Mikkelsen gjort mellom stridsøksene og arbeidsøksene fra første del av neolitikum i området (Mikkelsen 1984: 101). For disse old- Fig. 17. Spredningen av økser fra Stakaneset
saksgruppene er forholdet l til 11, eller at og Hespriholmen. Etter Olsen og Alsaker
det er kjent Il ganger så mange arbeidsøk- 1984.
ser som stridsøkser. Dette antyder at hakkene var langt mer uvanlige enn de tidligneolittiske stridsøksene og de kan derfor ha vært
svært ettertraktede og sjeldne objekter. Hadde haldcene vært vanlige arbeidsredskap,
skulle man forventet at forholdstallet var mye lavere. Dette styrker antakelsen om at hakkene var statussymboler.
Et annet treldc det er verd å kommentere i denne sammenhengen, er den distinkte
spredningen av de ulike typene. Det ser ut til at Vestlandet har de kors- og stjelneformede haldcene som dominerende typer, mens Østlandet og den svenske vestkysten nesten
uteluldcende har de enkle hakkene. Solberg har også vist at de stjerneformede og de mest
distinkte korsformede haldcene har samme utbredelse som øksene fra grønnsteinsbruddet
på Hespriholmen på Bømlo. Distribusjonsønmstret for grønnsteinsøksene fra Bømlo og
diabasøksene fra Stakaneset ved Flora, er tolket som tilstedeværelsen av to, sosiale territorier i mesolitikum (Olsen og Alsaker 1984), og Solberg tenker seg at også haldcene kan
ha fungert som tenitoriemarkører (Solberg 1989: 99, fig.l7). Den distinkte spredningen
av de ulike typene kan også tas til inntekt for at hakkene hadde en viktig sosial funksjon.
Kanskje representerer det spesielle spredningsmønstret tilstedeværelsen av flere sosiale
territorier, eller i minste fall tradisjonsområder, der det var større sosial samhandling og
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Fig. 18. Falliskfigurfra Dirdal i Rogaland. Foto: Arkelogisk museum i Stavanga

kohesjon innover i området, enn utenfor. Kombinerer man sprednings bildet for haldcene,
samt spredningen av øksene fra Stakaneset og Hespriholmen, kan det hevdes at Sør-Norge i det minste var oppdelt i tre store tenitorier i mesolitikum, nemlig to territorier på
Vestlandet som tilsvarer utbredelsen av henholdsvis diabas- og grønnsteinsøkser, og et
territorium på Østlandet og vestkysten av Sverige, som tilsvarer utbredelsen av de enlde
hakkene. At slike tradisjonsmarkører eller tenitoriemarkører kan ha vært statussymboler,
som framstående personer i samfunnet bar, er ikke usannsynlig.
Enkelte forskere som har studert hakkene, har kommentert at flere av dem, spesielt de
korsformede, har en form som kan minne om en fallos. Vinsrygg skriver for eksempel at:
«Kring den lengste korsarmen kan vere eit band eller eit hakk som gir illusjon av ein fallos» (Vinsrygg 1979: 31). Flere av de korsformede hakkene fra Vestlandet, samt den
korsformede hakken fra Bohuslen har enten det karakteristiske båndet bak hakkespissen,
eller så er hakkespissen fortykket. Et eksemplar av en enkel haldce kan også sies å minne
om en fallos, der den lengste haldcearmen har en fortykning ved spissen (Solberg 1989:
95, B 11681). I denne sammenhengen må også et underlig funn fra Oltedal i Dirdal, Rogaland nevnes: I en grushaug ca 200 meter fra sjøkanten ble en fallisk figur funnet, som i
formgivning minner svært om de korsformede hakkene. Oddmund Møllerop, som publisette funnet i 1976, framholder umiddelbart at stykket minner om de korsformede hakkene, samtidig som «figuren har et umiskjennelig phallospreg». Figuren er også laget av
samme materiale som mange av de korsformede hakkene (Møllerop 1976: 27, fig.l8),
noe som antyder at den kan ses i sammenheng med disse hakkene.
Etter min mening er det en sannsynlig tolkning at noen av de enlde og korsfromede
haldcene framstiller falloser. I så fall kan man si at disse hakkene symboliserer mannlig
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fruktbarhet og virilitet. Dette passer
godt inn i en tolkning av haldcene
som statussymboler, da mandig kraft
og fruktbarhet ofte
Fig. 19. Enkel hakke, «Korphacke». Etter Montelius 1917: Minnen från
er sett på som en
vårfomtid, nummer 341.
metafor for, og
årsak til, makt.
Andre, spesielt enlde haldcer, er utformet med tydelig «nebbform», der haldcen gir
assosiasjoner til nebbet til rovfugler (Graslund 1962: 132). En benevnelse på haldcene i
Sverige er da også korphackor (Liden 1940: 130, Graslund 1962: 110, fig.19). Det kan
være at laumningen som enkelte haldcer har er hentet fra rovfuglenes nebb, for å symbolisere de samme egenskapene som disse dyrene. Enkelte hakker kan i så fall representere
egenskaper som god jaktevne, nådeløshet og rovdyraktig effektivitet. I jeger og sankersamfunn generelt, men også i skandinavisk steinalder, ser det ut til at storviltjakt knyttes
til mennene og tillegges stor sosial betydning (Lee 1969: 36-37, Riches 1982: 27, 75ff,
216, Odner 1989: 4, Sahlins 1988: 210ff, Malmer 1975: 120, Hodder 1990: 217). En stor
jeger har samtidig potensiale for å bli en stor samfunnsmann, fordi han kan gi bort mye
kjøtt og med det skaffe seg tilhengere. Jakten er de1for en viktig vei til å skaffe seg makt
og innflytelse i jeger- og sankersamfunn. Kanskje var det de1for mannens egenskaper
som stor jeger, symbolisert gjennom et rovfuglnebb, enkelte hakker var ment å uttrykke.
Om man aksepterer disse tolkningene av hakkenes symbolbetydning, kan man hevde at
hakkene i hvert fall delvis var assosiert med verdier som virilitet, kraft og jaktlykke. Det er
mulig at dette er synonymer for mannen, da i hvert fall fallosen må sies å være et mannlig
symbol, som uttryldcer mannlig status. I et slikt perspektiv kan man si at skafthullhaldcene
er en forløper for de neolittiske skafthulløksene, som jo gjerne tolkes som mannens statussymbol og verdighetstegn i de neolittiske samfunnene. Man kan derfor oppsummere med å
si at skafthullhakkene kan tolkes som et verdighetstegn eller et symbolsk redskap knyttet til
mannlig prestisje innenfor to, store tenitorier, eller tradisjonsområder i Sør-Norge og VestSverige: I det østlige tradisjonsonu·ådet kan Bohuslenkysten sies å være et sentralmm·åde,
mens i det vestlige kan Rogaland og søndre Hordaland sies å være det samme. Det vestlige
onu·ådet sammenfaller også med distribusjons grensen for økser fra bruddet på Bømlo.

Kulturhistorisk tolkning av Botnenwterialet
Gjennomgangen av hakkene fra Skandinavia gir en ramme for å tolke funnomstendighetene på Botne II, samt de mange funnene av hakker i elveløp: Hakkene som er funnet i
elveløp er antakelig ikke tilfeldig mistet der, til det forekommer sammenhengen mellom
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elveløp og hakkene for ofte, men er kanskje deponert gjennom en offerakt. Et offer blir
gjerne definert som en gavebytterelasjon, eller en allianse mellom mennesket og maktene (Karsten 1994: 18-31). Mennesket ofrer en dyrebar gjenstand til maktene mot å få
gjenytelse tilbake. Forskjellen på et offer og en ordinær gavebyttesituasjon blir dermed at
i offerhandlingen er den ene parten metafysisk, mens begge partene er fysiske i det ordinære byttet. I offersituasjoner vil vann og ild være takknemlige medier å kanalisere gavebyttet gjennom, fordi vannet på den ene siden svelger gaven, et symbol på at gaven er tatt
i mot, mens ilden, på den andre siden, vil ete opp eller transformere gaven, slik at gaven
gjennom røyken eller transformasjonen, kan mottas av den metafysiske parten. I skandinavisk neolitikum ser det ut til at den vanligste offerskikken har vært å deponere gjenstander i myr og vann, men brannofferet er også kjent fra skandinavisk neolitikum (Becker 1947, Karsten 1994, Larsson 1989). I norsk folketradisjon er kanskje det beste
eksemplet på elveofringens karakter ofringene til nøldcen. Nøkken, som forøvrig er den
mannlige vette par excellence, mottar en gave, som oftest et stykke kjøtt, eller en sldnke,
mot å lære giveren å spille fiolin som djevelen selv (Stattin 1984). Det er mulig at en liknende logisk struktur ligger bak deponeringen av haldcene i elver, selv om betydningsinnholdet i mesolitikum nok har vært et annet.
I enkelte situasjoner kan gave byttet eller offeret forandre karakter fra å motta gaver, gi
gaver og motta gjengaver, til konkurranser der det er om å gjøre å mest mulig åpenlyst og
demonstrativt sløse bort dyrebare ressurser eller ting, for på denne måten å overgå ens
rivaler i byttet. På Botne Il kan det se ut som haldcer er intensjonelt ødelagt ved knusing
og med ild før de er kastet ut i deltaområdet til Botnebekken. Om man aksepterer tolkningen av hakkene som statussymboler, kan man si at noen av de mesolittiske samfunnenes mest dyrebare og attråverdige objekter ble ødelagt og fjernet fra sirkulasjon på Botne. En nærliggende forldaring kan være at dette er sporene av et slikt «mutert» gavebytte, der gavebyttet har tatt form av åpenlys sosial konkurranse. Man kan tenke seg at framstående menn i de mesolittiske samfunnene møttes på Botne og konkurrerte i generøsitet
og sløsing, for på denne måten kappes om å ha mest makt og innflytelse i samfunnet. Disse konkurransene kan, slik Mauss beskriver det (Mauss 1990), ha vært totale sosiale fakta med både religiøse, symbolske økonomiske og politiske aspekter, der gaver kan ha
blitt gitt til maktene, til andre mektige menn eller delt ut til tilhengerne.
Det er et relativt vanlig trekk at sosial konkurranse tar form av åpenlys sløsing eller
synlig overkonsum, for på denne måten markere makt, overskudd og kontroll. Mest
berømt er kanskje K waldutlindianernes potlatchinstitusjon, der samfunnets fremste menn
konkurrerte om å være mest generøse og destruerende (Mauss 1990). Tilsvarende åpenlys sløsing kan også gjenfinnes i mange andre samfunn. I Melanesia, for eksempel, bygde samfunnets Big-men eller kakser utstillingshus til yamsen der yamsen lå framme til
den råtnet, som et tegn på kaksens kontroll og makt (Malinowsky 1950: 58ff). Thorsten
Veblens analyser av den amerikanske overldassens åpenlyse overforbruk viser den samme mekanismen i moderne samfunn (Veblen 1976). I hvert enkelt tilfelle har konkurransen hatt unike og spesielle drag og berørt ulike samfunnsmessige aspekter, men de har
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alle det til felles at konkurransen mellom mektige menn tar form av sløsing og destruksjon. Siden dette aspektet er så vanlig, er det sannsynlig at det også kan ha vært tilstede i
mesolitikum i Skandinavia.
På Botne er minst åtte hakker ødelagt og kastet ut i elvedeltaet. Destruksjonen og
deposisjonen av så mange attråverdige gjenstander kan ha vært en stor og åpenlys maktdemonstrasjon: Dette var menn eller grupper som var så mektige at de rolig kunne ødelegge de flotteste ting. Det store antallet hakker og den intensjonene ødeleggelsen av
dem, skiller Botne-Il-materialet fra de andre elvedeposisjonene. Dette gir situasjonen på
Botne et sterkere konkurranseaspekt enn de andre deposisjonene. Det er i denne sammenhengen interessant å framheve at det både er enkle og korsfmmede haldcer som er
ødelagt og deponert på Botne. Siden enlde haldcer er så uvanlige i Rogaland, så kan det
tyde på at Botne var et samlingssted for mennesker fra et større område: Enten så kan de
enlde hakkene ha tilhørt grupper lengre nord på Vestlandet, eller så kan det også være at
det har vært folk fra Sørlandet som har deltatt i sammenlmmstene på Botne. Man kan
tenlce seg at framstående menn fra ulike territorier har kommet sammen og konkurrert i
generøsitet og sløsing. Siden det også er funnet produksjonsutstyr og halvferdige hakker
på Botne Il, kan det være at det ble konlrurrert ildce bare i destruksjon av hakker, men
også i produksjon av dem.
I et slikt perspektiv blir valget av Botne som samlingssted ikke tilfeldig: Landskapets
dramatiske former var kanskje årsaken til at Botne var valgt ut. Ikke minst ligger Botne i
kanten av noen av de mest markerte fjellformasjonene i Sør-Norge, nemlig Lysefjorden.
Kanskje var Botnevatn og Botnefjorden et spesielt utvalgt område for store sammenkomster, der Botnevatn var et hellig vann. Fra bunnen av Lysefjorden er det faktisk kort vei
over til Setesdalen og Sørlandet. Spreke vandrere skal kunne krysse fjellet på bare en dag
(Rolfsen 1977: 122). Om de enkle hakkene på Botne har tilhørt folk fra Sørlandet, kan
man tenlce seg at de tok turen over Setesdalsheiene til Lysebotn. Fra Lysebotn til Botne
ville både en kanoreise og en vandring over fjellet gått gjennom majestetisk natur, svært
fremmed for folk østfra, noe som kan ha satt et ekstra preg på sanm1enkomsten.

Annet materiale som kan støtte tolkningen av Botnematerialet og skafthullhakkene
En slik tolkning av nøstvetfasens samfunn må ved første øyekast sies å være avvikende
fra det bildet som vanligvis er malt, et bilde preget av matauk, tilpasning til økosystemet
eller urkommunistisk idyll. Men ved nærmere ettertanke så finnes det matetiale som kan
bekrefte en slik tolkning. Einar Østmo har i et nyere arbeide drøftet nøstvetøksens kultiske aspekter og prøver på denne måten å gi en fornyet forståelse av det rituelle livet i nøstvetfasen (Østmo 1995). Egil Mildcelsen har argumentert overbevisende for at mange veideristninger fra Østlandet må dateres til nøstvetfasen (Mikkelsen 1977). Også helleristningene må sies å representere materielle ytringer som ikke kan forldares som direkte
spor etter matauk. Som prosessuell arkeolog er Mikkelsen tilbøyelig til å se helleristning59

ene som en avspeiling av de økonomiske forhold og den sosiale organisasjonen (Mikkelsen 1977: 194). Med forbehold om at religiøse og kosmologiske forestillinger ikke er en
refleks av de økonomiske og sosiale forhold, men et selvstendig kommunikasjons og
forestillingssystem for å kategorisere og gripe verden, er jeg enig med Mikkelsen i at det
er en sammenheng mellom måten mennesker organiserer seg og produserer på, og deres
kosmologi, der det økonomiske eller praktiske livet kan gis analytisk forrang for forestillingene (Bourdieu 1991). Man kan delfor anta at det er en viss sammenheng mellom
jegere og sankeres måte å produsere, distribuere og konsumere og deres forestillingsverden. På helleristningene fra Østlandet er det ulike typer storvilt, framfor alt elgen som går
igjen. Mildcelsen drøfter om helleristningene skal tolkes som uttryldc for riter, magiske
uttryldc, myteframstillinger, lokke- eller jaktmagi, fruktbarhetsmagi, eller som en form
for totemisme. Han peker, etter min mening helt korrekt, på at det ikke behøver å være
noen motsetning mellom disse ulike tolkningene (Mildcelsen 1977: 195). I skriftløse samfunn er det ingen grunn til å tro at meningen var like monolittisk som i vårt samfunn, der
et uttryldc eller en gjenstand kun hadde en mening, snarere kan man tenke seg at viktige
sosiomaterielle strukturer, for eksempel boplassorganiseringen og husstrukturene, innkorporerte enlde, grunnleggende og ubevisste skjemaer for persepsjon, verdsetting og
praksis, som kunne appliseres på de fleste situasjoner. Sosiologen Pierre Bourdieu har
kalt en slik matrise for handling og forestilling habitus (Borudieu 1991). Framfor å forstå
steinalderens kosmologi og forestillingsverden som et fiksert og endelig forestillingssytem, for eksempel organisert i reldcer av binære opposisjoner, kan man tenke seg at virkeligheten ble tolket og strukturert gjennom menneskets habitus. Slik sett kan en helleristning ha blitt tolket på mange forskjellige måter i steinalderen, alt etter situasjon, men alltid på grunnlag av enlde, ubevisste skjemaer for praksis og persepsjon, det vil si på
grunnlag av menneskenes habitus. Storviltjakten kan på grunnlag av helleristningene tolkes som et slikt grunnleggende sosiomaterielt forhold som har hatt stor betydning, spesielt forestillingsmessig, for de mesolittiske menneskene. Dette styrkes både av sørskadinaviske funn og generell antropologi (Tilley 1996, Hodder 1990, Lee 1969, Riches 1982:
216). For eksempel er hjortegevir plassert i mesolittiske graver på en slik måte at man
kan tro de hadde en spesiell betydning (Albrethsen og Brinch Petersen 1975, Larsson
1990). Tilley tolker, som et annet eksempel, de mange funnene av hjortebein på sørskandinaviske boplasser som et tegn på at hjorten var det viktigste viltet i mellom- og senmesolitikum. Men hjorten var ikke bare kalorier, men også det medium hvormed menneskene forsto sin virkelighet: Hjorten var god å tenke med. Hjorten ble delfor en viktig referanse i det mesolittiske, seremonielle livet (Tilley 1996: 62-63). Det er nærliggende å tro
at avbildningene av storvilt på helleristningene kan ha inngått i mange sammenhenger
som har styrket eller bekreftet storviltjaktens store betydning.
Helleristningene finnes som oftest i nærheten av vann. Mange av de østnorske ristningene ligger ved elvebredden eller ved sjøer. Dette er et beslektet lokaliseringsmønster
med haldcene av bergart. Når så mange forskere har pekt på likheten i form mellom gevirarbeider og bergartshaldcene, samt at helleristningene av storvilt er funnet på samme type
60

steder som haldcene, kan det tyde på at helleristningene og hakkene er forbundet på en
eller annen måte, eller at storvilt og hakkene inngår i samme kosmologiske forestilling.
Det kan her være verd å nevne at Egil Bakka har påvist en likhet i dekor mellom enkelte
haldcer fra Rogaland og Bohuslen, og på helleristningsfelt med veideristninger på Vestlandet (Bakka 1973: 171-172). Også dette kan tas til inntekt for at det er en symbolsk
sammenheng mellom hakkene og veideristningene.
Jegere og sankere ser ofte annerledes på forholdet mellom kultur og natur enn bønder. De
ser ikke på naturen som noe fremmed eller fiendtlig, men som en frende, eller partner
(Lomaki 1988, Tilley 1982: 67, Glørstad 1992). Storviltet kan ha blitt oppfattet som skogens beboere analogt med hvordan mennesket oppfattet forholdet mellom mennesker.
Slik sett kan man tenke seg at storviltet ga opphav til totemiske ldassifikasjoner, der man
tenkte om forholdet mellom mennesker som forholdet mellom dyr, samtidig som man
måtte sikre gode kontakter med skogens beboere som var så viktige for den sosiale reproduksjonen. Når hakkene av bergart kan minne om gevir, kan dette være et bevisst forsøk
på å etterlikne geviret til storviltet, ut fra en logikk om at haldcene var for mennesket som
geviret var for storviltet. Samtidig er det mulig å tolke hakkene som fallossymboler og
rovfuglnebb. Disse forskjellige symbolene står ikke i et motsetningsforhold til hverandre,
men kan tolkes som å inngå i et felles, praktiskkosmologisk forestillingskompleks sentrert rundt mannlig status som jaktlykke, virilitet og kraft: Hakken kan ha vært et mannlig statussymbol slik geviret er det for storviltet.
Elver, sjøer og myrer kan ha vært hellige steder, eller kanskje det foretrukne mediet for
ofringer i mesolitikum i Sør-Norge. Som tidligere nevnt så svelger vannet offergavene,
slik at man kan se at offeret blir mottatt. Vannet kan også ha hatt betydning som kommunikasjonsmedium. Om det mesolittiske mennesket sesongvandret mellom kyst og innland, eller om det var bofast innenfor mindre mm·åder, skal ikke drøftes her, men forekomsten av flint i innlandet tyder på at det i minste fall har vært kontakt mellom kyst og
innland. Mange forskere mener at kommunikasjonen gikk langs de store vassdragene
(Mikkelsen 1977, 1978, 1989a og b, Mikkelsen og Nybruget 1975, Fuglestvedt 1998,
Indrelid 1994). Vannet ble kanskje derfor et symbol på kohesjon eller kontakt mellom ulike grupper, eller et symbol på overgangen fra livet i et onu·åde til et annet. Hvis vannet
var et medium som knyttet folk og steder sammen, så kan det være at man ofret til vannet
som kontaktskaper for å sikre kontakt mellom ulike folkegrupper, eller for å sikre reisen
fra et område til et annet.

Hakker 1ned skafthull av bergart- mulige spor etter sosial konkurranse i mesolitikwn
Mildcelsen tenker seg at veideristningene kan ha vært risset av mennesker som levde i
såkalte hordesamfunn (hands), da denne organisasjonsformen er den vanligste hos jegere
og sankere (Mikkelsen 1977: 194). Slike samfunn har sjeldent en Idar, hierarkisk opp61

bygning, men preges av egalitet og relativt få og løselige sosiale institusjoner (Service
1971). En viss spesialisering kan imidlertid forekomme. Det er vanlig å framheve at det
kan finnes sjamaner som er religiøse og seremonielle ledere. Sjamanene kan enten være
mennesker med spesielle evner, eller personer fra seniorgenerasjonen (Mikkelsen
1977: 195). I likhet med Guttorm Gjessing (Gjessing 1945: 311 ff), antyder Mildcelsen at
det kan ha vært sjamanen som risset helleristningene og utførte ulike ritualer og religiøse
seremonier på stedet (Mildcelsen 1977: 195).
Det er godt mulig at Mikkelsen har rett i at samfunnene i Sør-Norge i mesolitikum kan
karakteriseres som hordesamfunn, det er i det minste fall relativt enkelt å tolke det foreliggende, arkeologiske materialet innenfor slike rammer, og tilsvarende vanskelig å overbevisende tolke funnene fra mesolitikum inn i svært komplekse samfunnsmodeller. Men
siden hordesamfunnet er en idealtype, eller en vitenskapelig modell, sier det seg selv at de
forhistoriske samfunnene man kan karakterisere på denne måten, kan og må ha oppvist
stor variasjon med henblikk på organisasjon, økonomi, og rituell aktivitet. De fleste jegere og sankere som ble dokumentert utførlig av etnografene hadde søkt tilflukt i svært
ugjestmilde onn·åder, drevet bort av bønder eller en ekspanderende, kapitalistisk økonomi
(Sahlins 1988, Service 1971). Den påfallende egalitære og enlde organisasjonen kan ha
vært en strategi for å forholde seg til på den ene siden relativt knappe resurser, på den
andre siden ekspanderende bonde- eller industrisamfunn (Steward 1955, Tilley 1982: 6869, Odner 1989, Tilley 1996: 59) og kan således ildce umiddelbart tolkes som en form for
urkonnnunisme, men som den dominerte parten i et forhold mellom to produksjonsformer. Elman Service sier da også eksplisitt at stammesamfunn (tribe society), ja til og med
høvedingedømmer, var organisasjonsformen for enkelte jegere og sankere (Service 1971:
47, 99). Det er således mulig at det innenfor sørnorsk mesolitikum kan ha forekonnnet
relativt komplekse organisasjonsformer og relativt stabile bosettingsmønster i onu·åder
der det var mulig å høste av stabile økosystemer. Et påfallende trekk ved bosetningen i
mellom- og senmesolitikum på Vestlandet, er at boplassene ligger i onn·åder det er mulig
å høste rikelig av havets frukter. Onn·åder med strønm1er med godt fiske har, for eksempel,
svært rikholdige spor etter bosetning både fra eldre og yngre steinalder. Flere forskere har
ment å se dette som spor etter relativt permanent bosetning (Nygård 1989, Olsen 1992,
Bjerck 1989). Rogaland og Sunnhordaland kan, med sin rike natur og gunstige ldima, ha
vært et spesielt gunstig sted for relativt tett og stabil bosetning i mesolitikum (se Mildcelsen 1978: 88ff). Den dekor- og formgleden som særlig gir seg til kjenne på hakkene fra
dette onn·ådet, kan være uttrykk for et rikt sosialt liv, der sosial status ble vektlagt.
På Østlandet finnes det også store og rikholdige boplasser i rike økologiske soner. De
beste eksemplene er de mange og store nøstvetboplassene som ligger rundt Svelvikstrømmen, i Sande, rundt Drøbaksundet, Svinesund og langs den nå forsvunne strønnnen
fra Bunnefjorden til Oslofjorden. Mikkelsen tenker seg at i nøstvetfasen og den etterfølgende fasen, så ble det etablert store, permanente boplasser i de indre kystområdene, der
flere ulike ressurser kunne utnyttes samtidig (Mildcelsen 1978). Det kan altså se ut som
Sør-Norge i nøstvetfasen hadde relativt stabile bosetningsmønstre der forholdsvis mange
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mennesker bodde i nærheten av hverandre. Et liknende bosetningsmønster er også foreslått for mellom- og senmesolitikum på den svenske vestkysten (Nordqvist 1998, Cullberg 1976a og b). Distribusjonen av økser fra steinbruddene på Bømlo og Flora (Olsen og
Alsaker 1984), samt den markerte, regionale variasjonen i spredningen av de ulike hakketypene av bergart, kan også tas til inntekt for at det eksisterte sosiale tenitorier, som
satte rammer for den sosiale interaksjonen, samt menneskets mulighet til å flytte rundt.
I slike situasjoner kan man tenke seg at en form for sosial konkurranse oppstår, der
enkelte ønsker å bli ledere over andre, eller dominere dem. I samfunnenes politiske økonomi som gavebytte og allianser, lå potensialet for at hierarkiske organisasjoner skulle
oppstå (Godelier 1975, 1971, Woodburn 1980). Drømmen om lederskap er heller ikke
ukjent hos svært egalitære jegere og sankere: For eksempel hadde enkelte menn blant
Mbutipygmeene lyst til å være ledere og få makt over andre, men her var hele organisasjonsformen strukturert slik at dette ikke lyktes. Lederne hadde ingen midler til å holde
folk under deres innflytelse om de ikke selv ville, og den som ble for sjefete ble forlatt
(Turnbull 1961: 99-100). I andre samfunn kan det derimot være at muligheten til å etablere hierarldske systemer var tilstede. Som et eksempel på relativt kompleks, hierarkisk
organisasjon hos jegere og sankere kan Kwaldutlindianernes samfunn nevnes (Fischer
1979, Odner 1979: 99-91, Boaz 1895). Forskere som Maurice Godelier, Marshall Sahlins
og James Woodburn (Woodburn 1980, Sahlins 1988, Godelier 1971, 1975) har vektlagt
at slektskapsforhold og allianser kan være den viktigste årsaken til at noen blir dominerende, andre dominert. Woodbrun har pekt på at enkelte jegere og sankere må ha hatt en
økonomi basert på utsatt avkastning, og i så henseende har de levd på en måte som er mer
beslektet med bønder, enn jegere som baserer seg på umiddelbar avkastning. I slike samfunn kan det oppstå dominansstrukturer basert på kontroll av ressurser og personer
(Woodburn 1980). De stabile bosetningssystemene rundt rike økosystemer i nøstvetfasen, kan tolkes som en form for utsatt avkastning, der man har investert i utstyr og forordninger på lang sikt og der det kan ha eksistert lagringsteknikker for mat. Det er detfor
mulig at det også eksisterte dominansstrukturer.
Det er likevel ikke sikkert at disse strukturene av ulikhet var av en permanent karakter,
der det eksisterte høvdinger eller ledere i kraft av arvede posisjoner og titler. Enkelte
stammesamfunn, spesielt i Melanesia, var karakterisert ved at makten ikke var institusjonalisert i permanente posisjoner, men at samfunnets ledende menn var kakser (Big men)
som i kraft av personlige egenskaper prøvde å bli ledere gjennom å skaffe seg tilhengere
og delta i allianserelasjoner med andre kakser (Sahlins 1963). Om kaksene skriver Sahlins poetisk at de er okser som hever seg over den gemene hop, som samler tilhengere og
dermed oppnår autoritet (Sahlins 1988: 208). Man kan naturligvis argumentere for at
kaksene kun kan forståes i deres spesifikke kontekst, slik at kun Melanesias stammesamfunn er den rette forståelsesrammen og at man ikke med noen rimelighet kan tro at en tilsvarende strukturering av makten kan ha eksistert til andre steder og tider. Jeg er imidlertid av den oppfatning at kaksesystemet for å skaffe seg makt, ikke kan knyttes spesifikt til
Melanesia, men må regnes som en relativt universell måte å skaffe seg makt og innflytel63

se på, i situasjoner der makten er lite institusjonalisert. Bourdieu har, for eksempel, gjennom sin forskning mer eller mindre direkte truldcet paralleller mellom måten dagens p olitiske systemer fungerer, maktformene innenfor dagens universitetssystem og Melanesias
kakser, og David Riches har vist at denne maktformen er tilstede i hordesamfunn i NordAmerika, noe som i hvert fall antyder at denne maktformen verken kan knyttes eksldusivt
til stammesamfunn eller til Melanesia (Bourdieu 1994: 171-219, 1996, Riches 1982).
Slik sett kunne man forvente at i mesolittiske samfunn med utsatt avkastning eller relativt
omfattende politisk økonomi, kunne dominansstrukturene kroppsliggjøres i kakser.
Sjamanene i de mesolittiske samfmmene, samfunnets eldre eller dyktige jegere kan ha
oppnådd, i luaft av eget arbeid, en posisjon i samfunnet som gjorde dem dominerende.
Allianser i forbindelse med giftemål, bytte av prestisjeobjekter, festing og religiøse sammenkomster, kan ha representert en mulighet for ambisiøse mennesker til å få innflytelse.
Enkelte kan ha vært kakser med stor tilhengerskare og et bredt kontaktnett. Det er mulig
at bergartshaldcene med skafthull var et prestisjeobjekt som bragte eieren berømmelse og
anerkjennelse og dermed inngildc i samfunnets politiske økonomi. Mye tyder på at hakkene var i sirkulasjon i flere tusen år, og kanskje denne lange brukstiden nettopp skyldes
at de var et av samfunnets ypperste objekter, kostbare antikviteter med rilce historier
knyttet til seg, båret av samfunnets fremste i uminnelige tider, som kastet glans over eieren og, ildce minst, var den flotteste ting man kunne gi bort i gave. For i motsetning til
andre prestisje- eller sosiale konkunansesystemer, så er både kaksens makt spesielt og
prestisjen i jeger- og sankersamfunn generelt ildce knyttet til det å aldrumulere ressurser
og materiell, men å gi det fra seg: Den mektige mannen er han som kan være generøs,
skaffe samfunnet mye mat eller andre ressurser, og fordele det blant medlemmene (Sahlins 1988: 208). Å la skafthullhakker sirkulere kan ha vært kvintessen av sosial generøsitet, slik at destruksjonen av mange haldcer har vært en maktdemonstrasjon uten like: Kun
de mektigste i samfunnet kunne koste på seg å sette så mye verdi ut av sirkulasjon, til ære
for maktene, eller for å ydmyke sine motstandere. Men også en enkeltgave til maktene
kan ha vært en gest fra en svært generøs og dermed mektig person: Aksepterer man tollcningen at haldcene var et statussymbol for mannen på linje med storoksens gevir, så må
«samfunnets okser» ha gitt fra seg et av deres fremste tegn på status og makt. Hvem kunne tenke seg en støne gave enn å gi bort essensen av ens makt: I elven havnet oksens
fremste våpen og virilitetsattributt. Om hakkene også kunne ha representert det mannlige
lem og rovfuglens nebb, ga de fra seg sin manndom og sitt fremste våpen.

Sluttord
Denne artildcelen er skrevet over en forelesning som ble hold på European Association of
Archaeologists årlige møte i Gøteborg i 1998. Jeg vil rette takk til Joel Boaz, Zanette Tsigaridas, Espen Uleberg,Vivian Wangen og Einar Østmo som kommenterte en tidligere
utgave av denne artikkelen. En ekstra takk til Boaz som også leste konektur på det eng64

elske resymeet. Universitetets Oldsaksamling ga generøst økonomisk støtte til en studietur til Arkeologisk museum i Stavanger. Til slutt en taldc til Arkeologisk Museum i Stavanger og Flemming Krøger som stilte Botnematerialet til min disposisjon.

Sununary
The site Botne Il- a key-hole glimpse of sociallife in the Mesolithic of southern
Norway
This paper presents the results of an excavation from Botne in Strand township in Rogaland county. At Botne one large dwelling site has been identified along the bank of a
small river. This site has been test excavated and can be dated, on typological grounds, to
the Late Mesolithic, 7000-5200 BP. Excavations on the other side of the river were conducted because of ro ad construction. This location can not easily be classified as a «site»
and was extremely difficult to interpret. As many as 36 stratigraphicallayers were identified, several of which provided good conditions for preservation of organic material. The
site is interpreted as a delta and bog area, not as a dwelling site. In this delta area, eight
fragmented and unfinished hatchets of stone with biconical shaft hol es were found. Other
artifacts, such as debitage and retouched artifacts, were only sparsely represented. This
situation is interpreted as the deliberate destruction of hatchets and half fabricated hatchets, that were subsequently deposited in the delta. This location is 14C-dated to about
7000 BP. Fragments of stone hatchets were also found at the large dwelling site on the
other side of the river, and it is likely that this site and the artifacts deposited in the delta
are contemporaneous. These types of associations are uncommon in Norwegian stone
age archaeology, and it is necessary to discuss the hatchets in a wider context. These
types ofhatchets are found in two main areas in Scandinavia; south-west Norway, and the
Oslofjord area of eastern Norway continuing into western Sweden. In southern Scandinavia such hatchets are not common. The hatchets have been interpreted as status symbols
that circulated for a long time within these two areas. Several hatchets have been found in
rivers and lakes, as is the case with the hatchets from Botne. It is likely that they have
been sacrificed. The shape of the hatchets is similar to antlers and beaks of predatory
birds, and some hatchets resemble phalluses. The hatchets are thus interpreted as male
status symbols where, using a faunallogic, the hatchets are connected to the male as the
beak is connected to the bird of pre y, and the antler to the male deer or eik The deposition of hatchets in ri vers can be interpreted as a sacrifice to some divine force, made by the
mighty men of society. The destruction and removal of hatchets at Botne can be interpreted as elements in a competition between the male elite to please the divine forces and to
humiliate rivals by demonstrating who was the most generous and destructive man.
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Geir Grønnesby

Eldre jernalders hus og hall på Hovde
Trøndelag

.

l

Innledning
Med et hederlig unntak når det gjelder undersøkelsene på Bertnem i Overhalla (Farbregd
1979, Løken 1992), er det ikke utført store flateavdekkende undersøkelser i Trøndelag før
på 90-tallet. Dette skjedde først når flateavdekking som påvisningsmetode gjorde sitt inntog, og da spesielt ved undersøkelser foretatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Etter
hvert har resultatene kommet. Det har delfor de seneste årene blitt gjennomført flere flateutgravningsprosjekt i regi av Vitenskapsmuseet. Med utgangspunkt i at området skulle
legges ut til boligområde, ble det høsten
1996 gjennomført fornndersøkelser på gården Hovde i Ørland kommune (fig. 1). Forventningene til utgravningene den påfølgende sommeren ble innfridd. Vi fant rester
etter minst seks langhus fordelt på to
hovedfaser i perioden 360 f.Kr. til 435
e.Kr. I begge fasene hadde anleggene vært
inngjerdet.
Området som ble avdekket var på
ca. 5000 m2 og viste seg å inneholde 640
ulike anleggsspor. Av disse ble 139 definert
som kokegroper, ildsteder og kullflak, 463
som stolpehull og andre typer nedgravninger.

Fase l

Fig. l. Kart over Ørland med Hovde markert.
Den stiplede linjen viser 8 meterskotenfor å gi
et inntrykk av hvordan landskapet har vært.

Det synes som om man kan skille ut to
hovedfaser. Den første kan i hovedsak
dateres til førromersk jernalder og består
av et gårdsanlegg bestående av hus E, D og
C. Hus D og C har vært inngjerdet (H).
69

@

~

o

•6

r- - - -

o o

Fr""---

1

o

o

D li
o
....

l
OI

0o
G

o
00

oo

a

t!=aV
fj
o
o

o

o

o

:

GP

"
"')

"'oQ.

o o o

•

o

o

..o

o

o

•

o

m

Fig. 2. Utgravningen på Hovde fase l. Hus C, Dog E, i tillegg til inngjerdingen H, er markert med
grått og stiplet linje. De svarte markeringene er ildsteder/kokegropa

Denne inngjerdingen kan også ha omfattet hus E. Hus D og E ligger eksakt parallelt, og
østenden på hus E ville ha ligget innenfor inngjerdingen om denne hadde fortsatt lenger
sør. Hvis man trekker en rett linje som en fortsettelse av inngjerdingen sørover, vil
avstanden fra denne linjen til de østligste takbærende stolpene i hus E være den samme
som avstanden fra inngjerdingen til de østligste takbærende stolpene i hus D, noe som
forsterker denne tolkningen. Inngjerding H, hus D, C og E er bygget etter samme plan.
Dateringen av et ildsted som ligger på inngjerdingen viser at inngjerdingen må ha gått ut
av bruk før perioden 65 f.Kr. - 125 e.Kr. Den viser også at denne inngjerdingen ikke har
noen sammenheng med husene A, Bog F (fig. 3).
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HusE
Det eldste 14C daterte huset er hus E.· Her finnes et større ildsted og to små karakterisert
som kullflekker. Det store sentralildstedet ligger i vestenden av huset. En datering på løvtre fra bunnen sentralt i ildstedet gav 360-35 f.Kr (ukal. 2040±100 BP). Huset, som er orientert omtrent øst- vest, er 33m langt og gjennomsnittlig bredde mellom de takbærende
stolpene er 2,4 m. Bredden mellom de takbærende stolpene er størst midt på med 2,6 m. I
endene er avstanden 2,2 m. Totalt har huset ni par takbærende stolper. I tillegg finnes hjørnestolper i endeveggene. Huset synes å ha hatt to innganger. Begge inngangene er plassert
litt øst for sentrum. Inngangen på nordsiden er plassert i rommet øst for inngangsrommet
til den søndre inngangen. Avstanden mellom dørstolpene er på hhv. 2,1 m og 1,3 m. I tillegg finnes spor etter en skillevegg. Ni av stolpehullene har grå leire i toppen, noe som
tyder på at golvet har vært av leire. De fleste av de leirfylte stolpehullene finnes i sentrum
og i vest. Som alle husene på Hovde, er også dette uten spor etter veggstolper.
HusD
Den rektangulære kokegropa i sentrum av hus D har også gitt en datering til sen førromersk jernalder, nærmere bestemt til 115 f.Kr.-55 e.Kr (datert på løvtre, ukal. 2040±70
BP). Huset består av seks par takbærende stolper samt hjørnestolper. Disse er gruppert i
tre grupper. Lengden fra de østligste til de vestligste stolpehullene (hjørnestolpene) er
27,9 m. Bredden mellom de takbærende stolpene er gjennomsnittelig 2,9 m. I det midterste rommet er avstandene godt over 3m. Den lange avstanden mellom bukkene, 6,7 m på
det lengste, har skapt noen store rom i huset. Ti av de takbærende stolpene er fylt med
grå, ubrent leire. Diameteren på leirlaget ligger på 0,4- 0,5 m. Dette indikerer størrelsen
på stolpene. Inngangen er sentralt plassert, like utenfor rommet med ildstedet. Bredden
mellom dørstolpene er på 1,2 m. På nordsiden av huset går en grøft som sannsynligvis er
en rest av en inngjerding. Her ble det påvist et stolpehull som kan være etter en inngang
til hus D. Etterpåklokskapen har fortalt oss at denne grøfta burde vært undersøkt nærmere med tanke på flere dørstolper til hus D. Stolpehullet ble, sammen med grøfta, tolket
som rest av en inngjerding. Sannsynligvis er huset samtidig med en annen inngjerding
lenger nord (H). Det er delfor naturlig at det ikl(e er en inngang her da denne ville ledet
rett inn i inngjerdingen. Også dette huset har hjømestolper i begge endene. I vestenden
finnes i tillegg en stolpe mellom de to hjømestolpene. Huset har ildsteder i begge ender.
I tillegg til dateringen fra sentralildstedet, finnes en datering fra et lite ildsted i Øst. Dette
er datert til 220- 330 e.Kr.
Hus C
Hus C, som er orientert ca. nord - sør, består av fem par takbærende stolper og har ingen
ildsteder. Lengden er ca. lOm. Den gjennomsnittlige bredden er 1,8 m. Det forunderlige
er at en av stolpene er truklæt litt inn i forhold til de andre. Ingen av stolpehullene er leirfylte. Det er ild(e mulig å datere huset, men plasseringen tyder på at det hører sammen
med hus D. Sannsynligvis er dette en lager- eller stallbygning.
71

Inngjerding H
Inngjerdingen kan følges i 28m i øst-vest retning før den i et avrundet hjørne bøyer mot
sør og fortsetter ca. 19 m. Grøfta var ca. 15 cm dyp. Det ble identifisert rester etter tre
stolpehull i grøfta. Et ildsted som lå over grøfta ble datert til1990±100 BP (usortert materiale). Sannsynligvis har inngjerdingen fortsatt videre både i sør og i vest, men det er
påfallende å se hvordan den bevarte lengden korresponderer med lengden på hus C og D.
Tolkning
HusE og Der noe forskjellige. HusE må ha vært smalere enn hus D. Huset har ildstedet i
vestenden noe som kan antyde at boligdelen har vært her mens stalldelen har vært i øst.
Begge husene har hatt en inngang på den sørligste langveggen midt på. De har også begge
et ildsted her, selv om ildstedet i husE er betydelig mindre enn det i hus D. HusE har i tillegg en inngang på nordsiden litt øst for midten. Sju av stolpehullene i midtdelen og vestdelen av husE var fylt med leire, mens dette var tilfelle for to stolpehull i østenden. I hus D
er llleilfylte stolpehull spredt jevnt både i øst og vest. Hus D har et helt annet preg enn de
andre husene. Alle ting tyder på at dette har vært en hallbygning som bare er brukt av mennesker. Det store sentralildstedet er plassert midt på sammen med inngangspartiet. Det finnes ellers ildsteder både i øst og i vest. Den gjennomsnittlige størrelsen på de takbærende
stolpehullene er på ca. l m, de største på hele feltet. Diameteren på leirlagene i stolpehullene tyder på at stolpene kan ha vært opp til 0,55 mi diameter. Stall/lage1funksjon synes å
være sldlt ut i et eget hus (C). Til sammenligning kan det nevnes at dette huset (C) har den
minste gjennomsnittlige diameter på stolpehullene, nemlig 0,44 m. Hus E er likt hus F i
fase 2, og på grunnlag av typologiske elementer antok vi at disse husene var senere enn hus
D. Dateringen av husE var dermed overraskende. Den typologiske likheten i husene tyder
på kontinuitet i hustypologien. Forskjellen mellom husene er at mens hus E har et lite ildsted i sentrum og sentralt plassert inngang har hus F ingen tilsvarende ildsted og inngangen er flyttet ut til sidene. Hus F er i tillegg lengre og bredere og har litt mindre gjennomsnittlig diameter på de takbærende stolpehullene (0,53 mmot 0,63 mi hus E).
Forskjellene mellom hus Dog E var antatt å være av kronologisk art. Nærheten i datering antyder i stedet at forskjellen er betinget av andre årsaker. Det mest nærliggende er å
tenke seg at årsaken ligger i funksjon og/eller er av sosial/symbolsk art. Siden hus D har
en stall/lagerbygning og husE har en mulig stallende, kan de to husene sees som to ulike
økonomiske enheter og kanskje som to ulike gårdsanlegg. Forskjellen på hus D og E kan
dermed være uttrykk for en sosial forskjell mellom de to ulike økonomiske enhetene. Hus
D har en særegen karakter med sine store dimensjoner på konstruksjon og byggematerialer, i tillegg har huset tilsynelatende ikke noen stall/lagelfunksjon. Det siste er indikert
med ildsteder i hele huset og grå, ubrent leire i stolpehullene. Dette kan indikere at huset
har hatt en sosial og/eller symbolsk funlcsjon utenom det vanlige. Bygninger uten stalldel
(bl.a. erkjent ved leirgolv i hele huset) kjennes også fra Danmark (Hvass 1985: 123). Hus
D, E og C sammen med inngjerdingen H tolkes her som et og samme anlegg. HusE med
stalldel og boligdel viser at anlegget har hatt de vanlige økonomiske funksjonene et
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gårdsanlegg på denne tidene hadde, nemlig med grunnlag i jordbruket. I tillegg har anlegget hatt en funksjon utenom det vanlige. Dette er indikert med hus Dog C. Hus D med
sine særegenheter viser til en aktivitet utenom den vanlige subsistensaktiviteten. Mest
nærliggende er det å tolke huset som en hallbygning. Isåfall er dette mange århundrer før
man tidligere har antatt at den germanske hallen har oppstått (Herschend 1993).
Å plassere disse husene innen en typologisk utviklingsrekke i Skandinavia er ikke lett.
Tidligere har synet på utviklingen av det treskipede huset vært dominert av de mange
utgravningene i Vest-Danmark. Senere undersøkelser, både i Norge (Løken 1991:69) og i
Sverige har vist at utviklingen også har lokale/regionale utviklingstrekk. Mens Løken
hevder at utviklingen i Rogaland er lik utvildingen i Jylland fram til begynnelsen av vår
tidsregning (1991:69), hevder Tesch (1993:173) at de regionale forskjellene blir større
ved overgangen mellom bronsealder og jernalder (Larsson 1995:54). Det generelle inntrykket fra deler av Sverige og nå også fra Midt-Norge er at forskjellene mellom regionene blir større ved overgangen til jernalder.
Hvis vi sammenligner hus C, D og E med hus funnet i Jylland og på Forsand i Rogaland, synes forskjellene å være relativt store når det gjelder lengden. Den vanlige utviklingen i Vest-Danmark er at husene i førromersk jernalder bliT relativt små, med en vanlig lengde på 11 - 13,5 m. Unntaket er «stormandsgården» i Rodde med en lengde på 28
m (Hvass 1988). Det korteste huset på Hovde, den antatte lager/stallbygningen, er den
eneste som lengdemessig ligner på de vestdanske husene. Bredden mellom de takbærende stolpene i Rodde ligger på 3m (Hvass 1985:101), noe som tilsvarer hus D på Hovde.
Hus E er noe smalere. Den inndelingen Løken (1998) gir for husene i Rogaland synes
heller ikke å stemme helt overens med husene på Hovde. Hus D representerer det Løken
kaller »korte smale langhus med motstilte innganger på midten», men er lengre. Den viktigste forskjellen er imidlertid at dimensjonene på byggematerialet er helt andre og inntrykket av at dette har vært et hus uten stalldel. HusE ligner mest på det huset som Løken
kaller »ny bygningstype i førromersk jernalder». Også her er et ildsted sentralt plassert,
men det store rommet synes å ligge i vestenden der også det store ildstedet ligger.
Undersøkelser i Sverige har vist at utviklingen av hus i Skandinavia iklce har vært
typologisk ensartet. Her er utviklingen en annen enn det som er tilfellet på Jylland. I stedet for, som i Jylland, at husene blir korte og brede i førromersk jernalder blir husene i
Sverige lengre. Sammenlignet med hus i Sverige er ikke husene på Hovde unormalt
lange. Det finnes hus fra førromersk jernalder i Sodermanland og Skåne som er lengre
enn husene i Ørland. De fleste husene har en lengde på over 20 m, mens de lengste har en
lengde opp til 50 m (Mads Larsson 1995:54). Sammenlignet med de svenske husene er
heller ikke bredden mellom de takbærende stolpene på husene på Hovde spesielt stor. De
bredeste svenske husene har opp til 4 meters bredde. Det eneste område som de førromerske husene på Hovde skiller seg ut i forhold til de svenske på er at husene på Hovde
har en større avstand mellom bukkene. På det meste har hus Dog E hhv. 6,7 m og 6 m
avstand mellom bukkene. I hus E er det «rommet» i vest hvor ildstedet finnes at avstanden er størst. I hus D er det «rommene» mellom ildstedene som er størst.
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Det at det ild<:e finnes en enhetlig typologisk utviklingsreld<:e i Skandinavia har ført til
at man har forsøkt å sammenligne husene i de ulike områdene på flere måter, bl.a. lengde, bredde, avstand mellom bukkene og forholdet mellom bredde og avstand mellom
bukl<:ene. Det som synes å være enhetlig er at i løpet av det treskipede husets historie blir
midtskipet smalere i forhold til husets totale bredde. Så lenge veggene ikl<:e er bevart er
det vanskelig å vurdere bredden på husene på Hovde. Nils Bjorhem og Ulf Siifvestad
(1993:277) har forsøkt å bøte på dette ved å beregne et tall L/P/B ved å ta lengden på
huset delt på antall bukl<:er, for så å dele dette tallet på bredden mellom de takbærende
stolpene. Tanken bak er at hvis husenes indre konstruksjon (dvs. de takbærende stolpene)
i tidens løp får mindre å si for husets bæreevne i forhold til veggene, så må dette gjenspeiles i forholde mellom avstand og bredde på stolpeparene. Hvis dette stemmer skal
man komme fram til et lavt tall for hus fra tidlig jernalder, mens senere hus skal få høyere tall. Konldusjonen er at dette stemmer for Skåne, men at regionale forskjeller også slår
ut. Blant annet sldller husene fra Torstorp Nørreby seg ut ved en omvendt tendens. L/P/B
målene for husene på Hovde bare forsterker inntrykl<:et av regionale forskjeller. Også her
kommer de eldste husene ut med de høyeste tallene.
Konldusjonen må bli at man må være ytterst forsiktig med å datere hus ved en typologisk sammenligning på kryss av regionene. Det blir desto viktigere å datere husene ved
andre metoder, primært ved 14C-dateringer av ildsteder, og å bygge opp egne regionale
hustypologier.

Fase 2
Den andre hovedfasen markeres ved at anlegget får en litt annen orientering enn tidligere.
Det eldste daterte huset er hus F, som er datert til eldre romertid. Hus F synes å være en
nybygging av hus E i den forstand at husene er like og plassert på samme sted. Man kan
tenke seg at hus F ble bygget som en erstatning for hus E, mens hus D enda har stått. Hus
A og Ber så oppført etter at hus Der revet. Den sene dateringen i det ene ildstedet i hus D,
kan tyde på at huset hadde en lang levetid og at hus A og B ble bygget for å ivareta de
funksjonene som hus C og D hadde. Også i fase 2 finnes spor etter en inngjerding, men da
en annen type enn tidligere. Nå sees den i form av to parallelle reld<:er med stolpehull (G).
De indre stolpene er dypere og har en større diameter enn de ytre. Inngjerdingen er ikl<:e
datert, men i Danmark starter bruken av inngjerding bestående av pm·stilte stolper i eldre
romertid (Hvass 1988:63). Det er derfor grunn til å tro at denne inngjerdingen skal dateres
til denne fasen. En ting som forsterker dette inntrykket er at orienteringen på denne inngjerdingen stemmer bedre med husene i romertid enn med de eldre husene.
HusF
Hus F krysser hus E og kan dermed ikl<:e være samtidig. Dateringer på løvtre fra sentralt
i bunnen av den store rektangulære kokegropa i vest har gitt AD 70-310 (ukal. 1860±85
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Fig. 3. Utgravningen på Hovde fase 2. Hus A, Bog F, i tillegg til gjerde G, er markert med grått og
stiplet linje. De svarte markeringene er ildsteder/kokegropa

BP). Huset har en lengde på 41 m og består av nedgravningene til l l par takbærende stolper. Gjennomsnittlig bredde mellom de takbærende stolpene er 2,8 m. På det bredeste
midt på er avstanden 3 m. På det smaleste (i vestenden) er bredden 2, l m. Ildstedet er
plassert i vest. Også dette huset har spor etter hjørnestolper i begge endene. Her finnes
det spor etter tre innganger. To på den sørlige langsiden og en på nordsiden. Inngangene
på nordsiden og den østligste av inngangene på sørsiden er begge l ,2 m brede. Den tredje
inngangen er ca. 2 m bred. Huset har skiftet orientering i forhold til hus E og ligger tilnærmet parallell med hus A og B. Inngangene er plassert litt ut til sidene i forhold til midten på huset.
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Hovde, Ørland kommune

HusE 444/3 2140±100BP
Hus O 200/1 2040±70BP
Hus O 194 1 85±45BP

Hus F 441/2 1860±85BP
Hus A 237/1 1725±50BP
Hus A 236/2 1695±45BP

1000BC

SOOBC

AD

SOOAD

Calibrated date
Fig. 4.

14

C dateringa

HusA
Fra hus A finnes det tre 14C-dateringer, alle på løvtre. Disse har gitt som resultat 345 435 e.KT (ukal. 1660±50 BP), 265 - 415 e.Kr. (ukal. 1695±45 BP) og 250- 400 e.Kr.
(ukal. 1725±50 BP). Prøve ru·. 2 kommer fra det store ildstedet i øst som ligger orientert
langs husets lengdeakse. Parvise takbærende stolper kan følges i en lengde av ca. 19 m.
Totalt er det seks par takbærende stolper. På sørsiden fortsetter en reldce med stolper som
sannsynligvis hører til samme bygning. Den vestligste har en motstående stolpe på nordsiden. Sju av de takbærende og en dørstolpe har leiTe i toppen. Den gjennomsnittlige
bredden mellom de takbærende stolpene er 3,4 m. Huset har to innganger plassert ovelfor
76

hverandre. Inngangene er 2,5 m brede. Dette huset er problematisk fordi det ikke har en
ldart definert avslutning i vest. Huset er sannsynligvis minst 32 m langt, men det kan
være lenger.
HusB
Hus B ligger helt vest i området og er 8 m langt, med hele 3,8 m mellom de takbærende
stolpene som det finnes fire par av. En 14C-datering på løvtre fra et ildsted har gitt 265 420 e.Kr. (ukal. 1685±50) som resultat. På et tidspunkt er en grøft gravd tvers gjennom
huset. Akkurat der hvor grøften krysser hus B er den steinfylt. Dette kan tyde på at huset
har hatt steingolv. Steingolv er kjent både fra danske utgravninger og fra utgravninger i
Sørvest-Norge (Myhre 1980).
Tolkning
Hus F, A og B tilhører den samme hovedfasen. Dette fordi de, sammen med inngjerdingenG, ligger tilnærmet parallelt og dermed bygget etter samme plan. Denne planen skiller
seg fra den foregående med en annen orientering av hele anlegget. Omleggingen av
gårdsanlegget skjer i l. århundret e.Kr.f.
Det er bemerkelsesverdig at de takbærende stolpehullene til hus A og B ligger på en
snorrett linje. Mellom husene er det et område hvor det bare finnes seks stolpehull som
ligger langs denne linjen. Hele veien fra østenden av hus A til vestenden av hus B ligger
en rekke med koke groper/ildsteder. De synes jevnt fordelt hele veien. Det er en spennende tanke at hus A og B kan være rester etter samme hus. I så fall har vi et hus på 63 m.
Dateringene i hus A og B synes å støtte opp under en slik mulighet. Det er imidlertid et
område på 30 m mellom husene hvor det er få stolpehull som passer inn. Fra østenden på
hus A til vestenden på hus B faller terrenget med over l m. Tenenget faller imidlertid
ikke jevnt, men har en «topp» i området mellom hus A og B. Dette kan være en forklaring
på hvmfor eventuelle stolpehull mellom hus A og B er borte. Plogen har nådd dypere ned
i undergrunnen i dette området, og stolpehullene har blitt fjernet. En datedng av et rektangulært ildsted som ligger mellom hus A og B har gitt en litt tidligere datedng, nemlig
til overgangen mellom eldre og yngre romertid. Det understrekes at en kobling av hus A
og B bare er en mulighet. Så lenge det ikke er registrert takbærende stolper mellom husene blir dette bare en fascinerende tanke. Det finnes også eksempler på at hus er lagt i rekke etter hverandre. U ansett så er hus A og B samtidige.
Hus A og B er vanskelig å sette i relasjon til hus i andre skandinaviske regioner, da de
sannsynligvis er fragmentarisk bevart. Hvis en sammenligner med hus fra samme periode i «Hus och Gård» (Gothberg, H., Kyhlberg, O. & Vinberg, A. 1995) er hus A (med
antatt minstelengde på 32m) lenger enn de fleste husene og har også stor bredde mellom
de takbærende stolpene. Både hus A og B har stor diameter på nedgravningene med hhv.
0,95 m og 0,71 m. Hus A skiller seg ut også ved de store ildstedene som er plassert i
østenden, noe som er vanlig for hus datert til denne perioden i Sørvest-Norge. I tillegg er
det flere ildsteder i hele den erkjente lengden av huset. Dette kan indikere at huset iklce
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har hatt noen stalldel og dermed representerer en videreføring av den funksjonen hus D
hadde i den første fasen.
Det er lettere å se hus F i relasjon til andre områder fordi dette huset er bevart i sin hele
lengde. Dette huset er imidlertid tidligere enn A og B og må sees i forhold til en eldre tradisjon fordi hus i Danmark og på Forsand har en annen form enn i yngre romertid (Hvass
1988:70, Løken 1991:65). Huset synes å ha en viss kontinuitet tilbake til husE. Dette
vises best gjennom det store rommet mellom det første og andre stolpeparet. I hus F er
avstanden 5,7- 5,9 m, noe som er omtrent identisk med husE hvor avstanden er 6 m.
Dette ligner på husene i Rogaland, som fra 200-tallet har et stort rom i vest med et ildsted. Forskjellen er at vest for dette store rommet er det i de sørvestnorske husene nok et
rom. I tillegg er inngangene plassert på ulike måter.

Avslutning
Det ble gjort svært fa funn på Hovde som kan kaste lys over den aktiviteten som har foregått på stedet. En amboltstein ble funnet i et stolpehull, et brent leirstykke med avtryldc
etter greiner i et annet. I tillegg ble det i bunnen av gjerde I funnet en brent leii·bit som
kan være rest etter en sjaktovn.
Hva er så karakteren av bosetningen på Hovde? Det er utvilsomt en gårdsenhet allerede fra førromerskjernalder. Dvs. det er en inngjerdet enhet bestående av tre hus. Hva denne gårdsenheten baserte sin eksistens på, vet vi ikke, men det er naturlig å anta at jordbruket var viktig. Dette er i den første fasen representert med en mulig stallende i østenden av
hus E og av en mulig stallende i østenden av hus F i den andre fasen. I begge fasene finnes
hus som er av en uvanlig karakter. I den første fasen er dette hus D med en mulig fortsettelse i hus A. Det at husene er store og at hus D har en «hallkarakter» gjør at gårdsenheten
kan ha hatt en spesiell funksjon. Dette vet vi fremdeles ildce fordi vi ildce har noe annet
materiale fra midt-norsk førromersk og romersk je1nalder å sammenligne med. Det er
imidlertid ildce usannsynlig at karakteren av anlegget kan settes i sammenheng med beliggenheten ved innseilingen til Trondheimsfjorden. Dette blii· spesielt tydelig sett i forhold
til teodene om eksport av jern fra de indre Trøndelagsstrøkene i eldre jernalder (Stenvik
1997). I en hovedfagsoppgave i arkeologi ved Vitenskapsmuseet er det treffende sagt at
den som satt med kontrollen over innløpet til Trondheimsfjorden, også satt med «nØldcelen til Trøndelag» (Hem·ilcsen 1997). Ved trafikk inn til de indre Trøndelagsbygdene måtte man passere sundet mellom Ørland og Agdenes. At det akkurat her finnes en bygning
med hus Ds karakter, er kanskje ildce overraskende. Den spesielle beliggenheten blii· videre understreket av de mange gravmonumenter på begge sider av sundet (fig. 5). Her er det
en stor tetthet i gravanlegg, hvorav en del er svært store. Denne tettheten av «rikdom» blll'
nettopp satt i sammenheng med den strategiske beliggenheten i forhold til bygdene inne i
Trondhjemsfjorden. Kanskje har Hovde fungert som et «tollsted» for all handelstrafildc
gjennom sundet. Hus D (og eventuelt hus A) kan ha fungert som et sted for formelle
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møter, hvor avtaler og allianser mellom
stormenn både fra innlandsbygdene og
utenfor Trøndelag ble inngått.
Et annet aspekt ved utgravningene på
Hovde er at den midt-norske gården kan
føres tilbake til tidlig jernalder. Inngjerdingen er viktig fordi den viser samtidighet
mellom noen av bygningene og fordi den
viser at disse bygningene har vært en
enhet. Om dette er i kontinuitet med den
historiske gården er imidlertid et annet
lO lm1
spørsmål som ikke skal berøres her. Det vi
vet er at det har vært en gård her som sannsynligvis drev med åkerbruk og husdyr- Fig. 5. Stiplet linje markerer områder med
hold. I tillegg kan denne gården ha hatt en gravmonumenter med antatt datering til eldre
betydning for handelskontakt mellom jernalder (basert på Henriksen 1997 og He1je
Trøndelagsbygdene og områder utenfor. 1984).
Kontinuiteten fortsetter ut romertid. Et
større ildsted, utenfor huskontekst, er datert til 390- 550 e.Kr. Kanskje har gården eksistert fram til da. Hva som skjer etter det vet vi ikke, men det mest sannsynlige er at den er
flyttet. Kanskje har den spesielle funksjonen, indikert ved hus D, opphørt på denne tiden.
Takk til Preben Rønne for deltagelse på feltarbeid og faglige diskusjona Takk til Trond
Løken for kommentarer og diskusjona Jeg skylder å gjØre oppmerksom på at det var
Trond som gjorde oss klar over hjørnestolpene. Disse hadde gått oss «hus» forbi.

Sununary
An Early Iron Age House and Hall from Hovde, Trøndelag
The article deals with an excavation carried out at the farm of Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag (fig. 1). Here, in the summer of 1997, were excavated traces of at least 6long houses from the Pre-Roman and Roman Iron Age. Two phases were identified. The first,
dated to the Pre-Roman period, was a farm consisting of three long houses (fig. 2). The
one, House E, was 33m long and probably had li ving quarters in the one end and stables
in the other. House C was 27,9m long, and probably did not have a stable section. This
house was built of very large posts of up to 50cm in diameter, and has been interpreted as
a house with the characteristics of a hall, other words a building used for extra-ordinary
purposes. House C has been a storage building in connection with House D. These three
houses were enclosed by a ditch and a fence.
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In the next p hase, dated to the Roman Iron Age, the orientation of the houses has shifted
somewhat. House Fis 41 m long and has probably taken over House E's function as a
dwelling place with stable. House A's exact length was difficult to establish, but the row
of fire places within the house suggests that it had no stable section. I is therefore possible that House A took over the function that House D had previously. House B has the
same dating as House A, and thus can theoretically be a continuation of House C. This
complex has also been enclosed, this time by a fence consisting of a row of parallel posts.
The special character of the farm complex, with houses D and A having a special function,
is set in connection with its strategic location at the mouth of the Trondheim Fjord. In order
to have access to the rich inland settlements inn Inntrøndelag, one had to pass through the
sound between Ørland and Agdenes. Perhaps there is also a connection with the large seale production of iron that took place in the area in the Earl y Iron Age. House D and A may
have functioned as a meeting place where negotiations were conducted and deals made.
The houses were not ordinary dwellings, but buildings used on special occasions.
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Frans-Ante Stylegar og Torbjørn Landmark

Bergverksforskning et «nytt» tema i norsk arkeologi

«Bergvegg, brist med Drøn og Brag, for 1nitt tunge Hammerslag.
Nedad maa jeg Veien bryde, til jeg hører Malmen lyde.»
H. Ibsen

Steinalder - bronsealder -jernalder: Like siden den moderne arkeologiens barndom for
mer enn 150 år siden, har utvinningen av mineraler og metaller utgjort grunnlaget for vårt
fags forståelse av de forhistoriske perioder. Ja, råstoffbruken strukturerer selve den tradisjonelle periodeinndelingen innenfor faget. Men selve råstoffene og utvinningen av dem
har likevel bare i mindre utstrekning blitt satt fokus på (Weisgerber 1989). Denne artikkelen handler nettopp om det - om et tema som vi finner det naturlig å kalle bergverksarkeologi. Vårt anliggende er først og fremst å gi en samlet fremstilling av dette forholdsvis nye forskningsfeltet, såvel på Kontinentet som her hjemme. På vei inn i et nytt
årtusen, og i en samtid da tekniske og industrielle kulturminner av forvaltning og politiske myndigheter løftes frem og tillegges større betydning enn kan hende noen gang tidligere, synes det å forstå (for-)historiske produksjonsprosesser viktig - som et utgangspunkt for å tolke større sosiale og kulturelle sammenhenger. Og her kan arkeologien
bidra.
Hva er bergverksarkeologi? I Tyskland og ØsteiTike har man gjort et skille mellom
Bergbauarchaologie og Montanarchaologie (se f.eks. Cech 1996). Denne distinksjonen
skyldes den tyske bergverksterminologien, som er mer nyansert og detaljert enn vår egen,
norske. Termen «Bergbam> henspeiler på selve gruvedriften og oppredningen. «Montanwesen» inlduderer i tillegg hyttevesen og utvinningen av mineralske råstoffer (f.eks.
salt). Siden vi på norsk bare har termen «bergverk», bør vi kalle retningen med samlebetegnelsen «bergverksarkeologi» (jfr. Berg 1995). Det er fullt mulig å inkludere fm·historisk bergbrytning, som f.eks. flintgruver i Danmark eller de mer hjemlige diabas- og klebersteinsdriftene i definisjonen (Landmark & Stylegar 1998).

Bergverksarkeologi i Europa
Den kontinentale bergverksarkeologien er tuftet på et bredt, tveiTvitenskapelig samarbeide - som en konsekvens av de mangslungne kildene. Med dette utgangspunkt har den
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tyske arkeologen Gerd
Weisgerber definert retningen slik:
«Montanarchiiologie ist ein Zweig der
Geschichtswissenschaft
und wnfasst sowohl
Bergbaua rchiiolo gie
als auch Archiiometalhu·gie. Sie nutzt im
vvesentlichen lnformationen von Bodendenkmdlern des Montanwesens, das heij3t des
Bergbau- und Hiittenwesens. Die Informationen der Bodendenkmiiler w1d -funde werden
mit geistes- und naturw isse nsc haftl i c hen
Methoden erschlossen.
Be rgbauarchiiolo gie
untersucht
Uberreste
des Bergbaus und der
Verhiittung mit archiiologischen Methoden»
(1995:23).

Bergverks arkeologi er kjennetegnet
ved et nært samarbeid
med faggrupper som
geologer, historikere og
Fig. l. Gruvedrift i det 16. årh. Mannen i synken D bryter malm ved metallurger. Det tvenhjelp av kaldkiling. Ill. fra Agricola 1556.
vitenskapelige samarbeidet er nødvendig av
flere grunner. For det første finnes det ofte -iallfall i den i streng forstand historiske tidet stort skriftlig kildemateriale som omhandler gruver og daganlegg. Dernest er de
arbeidsoperasjoner som har foregått over og under jorden, så spesialiserte, både med hensyn til utvinning/foredling av malm og metallurgiske prosesser, at personer med en slik
spisskompetanse må trekkes inn for å kunne tolke de materielle levningene på en fyldestgjørende måte.
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Et annet særkjenne ved bergverksforskningen er terminologien. Bergverksdrift består
av mange forskjellige produksjonsgrener- gruvedrift, oppredning, smelting, videreforedling og servicefunksjoner, for å ha nevnt de viktigste. Alle disse deler av bergverksdriften har et godt utviklet og høyst spesialisert begrepsapparat. Siden Tysldand var et
innovativt senter innenfor før-industriell bergverksdrift allerede fra 1000-tallet av, er de
fleste av faguttrykl<.ene tyske. Derfor er også den første dansk-norske bergretten fra 1540
nærmest en avskrift av den saksiske- og den er, nær sagt selvfølgelig, på tysk. Bjørn I.
Bergs brosjyre, «Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1958» anbefales som en
innføring i terminologibruken (Berg 1991).

Undersøkelser av bergverk fra middelalder og nyere tid
La oss først se på den delen av bergverksarkeologien som befatter seg med middelalder
og nyere tid. Undersøkelsen av malmbergverk fra historisk tid er en relativ ny retning
innen arkeologien. Denne delen av bergverksarkeologien har sitt tyngdepunkt i SentralEuropa, med Tysldand, Frankrike og Østerrike som foregangsland.
England, som tradisjonelt har hatt en stor bergverksdrift, har vært sentral innen utviklingen av emnet «industrial archaeology». Bergverk har her inngått som ett av flere
forskningstemaer (se f.eks. Buchanan 1988). Peak District Mining Museum er et av sentraene for bergverksarkeologi i England. I Sverige har slik forskning lenge hatt sitt senter
i Jernkontorets Bergshistoriska Utskott i Stockholm, mens universitetene her spiller en
stadig større rolle.
Frankrike har likeledes en sentral posisjon innenfor bergverksarkeologien. Det var geologer og til en viss grad historikere som etablerte retningen her. Et av tyngdepunktene i den
franske forskningen har vært fjellmassivet Vogesene i Alsace-Lorraine. Her går gruvedriften tilbake til forhistorisk tid. I det 15. og 16. århundre ble det etablert en reldce sølvbergverk i Vogesene, og renessansebergverkene er viet mye oppmerksomhet i fransk
forskning. Fokus har spesielt vært rettet mot gruvekomplekset Sainte-Marie-aux-Mines.
Her startet en krets unge geologer, med Pierre Fluck i spissen, arkeologiske undersøkelser i 1960-årene.
Franskmennene har lenge drevet med grotteforskning, kalt «speleologie». Fluck, som
i dag er professor i arkeologi, og de andre forskerne overførte de alpine teknildcene for
klatring i huler og grotter til renessansegruvene under navnet «speleologie miniere»
(Fluck 1993:267). Etter hvert kom arkeologer, historikere og andre fagfolk inn i bildet,
og flere forskningsprosjekter ble lansert. Mange av gruvene var vanskelig tilgjengelige,
sammem·aste og farlige, men i årene som fulgte, ble atskillige kilometer av gluvesystemet i gruvekomplekset Sainte-Marie-aux-Mines likevel undersøkt (Fluck 1995:422).
Registreringen og karteringen av de mange synker, stoller, strosser, feltorter og tverrslag
krevde spesielle oppmålingsmetoder, kalt «speleometrie». Parallelt med oppmålingene
har en foretatt utgravninger og gjort funn av redskaper som bl. a. hammere, bergsjern,
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Fig. 2. Kaldkilingsredskapa A og I er bergsjern, bergmennenes «typiske» verktøy. Ill.fra Agricola 1556.

kilhakker og sleggehoder inne i gruvene. Det fuktige og stabile klimaet som ofte hersker
i gruver, bidrar dessuten til at store mengder organisk materiale, som f. eks. forbygginger, er bevart.
Hensikten med undersøkelsen i Sainte-Marie-aux-Mines var ildce bare å kartlegge
omfanget av driften. Av vel så stor betydning var det å få en forståelse av hvilke forhold
bergmennene skapte og levde under, herunder bergbrytningstekniklcer og oppredning.
Fra 1981 inngikk undersøkelsene i Sainte-Marie-aux-Mines i et større forskningsprosjekt
kalt «H.27 Mines et metallurgie dans l'Est de la France» (Grandemange 1991).
I motsetning til Flucks gruvearkeologiske prosjekt, kom H.27 i hovedsak til å beskjeftige seg med restene etter daganlegg. Prosjektet var tredelt:
l. Registrering av fysiske spor etter bergverksd1iften, f. eks. berghalder, stollmunninger
og røsk.
2. Rester etter daganlegg som sjeidehus, pukkverk, smeltehytter og smier til forskjellige
gruver ble registrert, og flere av tuftene i bl. a. Sainte-Marie-aux-Mines-området ble
undersøkt.
3. Forskjellige dam- og rennesystemer i tilknytning til gruver og daganlegg ble registrert.
Prosjekt H.27 har vært vellykket, både med hensyn til konkrete resultater og det tven·vitenskapelige samarbeidet. I en sammenfatning av prosjektet slår Fluck fast at «(w)as
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Frankreich - und wahrscheinlich ganz Europa - betlifft, findet sich in diesem Raum die
groBte Dichte an archaologischen Unternehmungen dieser Art» (Fluck 1993:289).
Fra siste halvdel av 1800-tallet og fremover er det imidlertid Tyskland som har vært tyngdepunktet i europeisk bergverksforskning. Her er det historikerne som har ledet an i
forskningen. Økonomisk historie, sosial- og rettshistorie har vært tradisjonelle tema.
Utgangspunktet for meget av den vitenskapelige virksomheten har vært bergverksmuseet
i Bochum, som siden 1960-tallet har beskjeftiget seg med «Montangeschichte». Her har
bl.a. Europas eneste internasjonale tidsskrift for bergverkshistorie, «Der Anschnitt» blitt
utgitt siden 1949. Allerede i 1950-årene begynte museet med utgravninger i regi av innleide arkeologer, og i 1973 ble det opprettet en fast stilling som bergverksarkeolog (Berg
1995:213).
Ser vi på den arkeologiske forskningen, har områdene Harz og Erzgebirge vært viet
relativt stor oppmerksomhet. I 1990 ble det i Freiburg holdt et symposium om bergverksarkeologi i Europa. Foredragene er senere publisert og flere av artiklene omhandler disse
områdene. Publikasjonen fra symposiet er kalt Montanarcaologie in Europa (Steuer &
Zimmermann 1993). Denne publikasjonen anbefales som en innfallsport til den kontinentale bergverksarkeologiske forskningen.

Isnwnnen Otzis flintgruver og annen forhistorisk bergverksdrift
Da «ismannen» som senere fikk navnet «Otzi», ble funnet i Otztaleralpene for få år siden,
gav seks flintredskaper som fantes sammen med ham, anledning til følgende spørsmål:
Hvor hadde Otzi fått råstoffet til redskapene fra?
Håndklassifiseling viste nokså snart at flinten stammet fra Alpene. Flinten oppviste
nemlig en del karakteristiske kjennetegn som forbindes med råstoff fra disse områdene.
De påfølgende terrengundersøkelsene ble konsentrert til Val di Non, Monte Baldo og
Monti Lessini i de norditalienske landskapene Trient og Verona. Og: ved Ceredo i fjellmassivet Monti Lessini ble det påvist spor etter omfattende gruvevirksomhet fra forhistorisk tid. Gruvene fremstår i dag som vide, grunne fordypninger omgitt av lave jordvoller
med innslag av produksjonsavfall. Flintgruvene her må ha vært av stor betydning - så
stor at Nord-Italia allerede er utropt til «einem europaischen Abbaurevier erster Ordnung» i yngre steinalder og bronsealder (Biensteiner 1994:209). Det er ikke utelukket at
Otzi hentet råstoffet sitt ved Ceredo -flint herfra er iallfall påvist i redskaper funnet nord
for Alpene, i Bayern (ibid.).
«Bergbrytning» i en eller annen form har dype røtter i sørlige kulturområder. I Egypt
er råstoffutvinning til redskapsproduksjon dokumentert helt tilbake i paleolitisk tid. Trekull fra en flintgruve ved Nazletkaterakten har gitt en radiologisk dateling til 34900 +1500 BP (Vermeersch, Paulissen & Geijselings 1991:60). De europeiske flintgruvene, derimot, ser i hovedsak ut til å ha vært i bruk i neo1itisk tid.
Likeledes har utvinningen av ulike bergarter vært gjenstand for undersøkelser i flere
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europeiske land. I yngre steinalder var en rekke bergarter i bruk som redskapsmateriale, i
all hovedsak til økser og hakker/køller. De atlantiske naldceknoppøksene av doleritt finnes for eksempel som importfunn i Sveits og det sørvestlige Tysldand, mens spredningsmønstret forøvrig indikerer at vi har å gjøre med en fransk øksetype. Systematiske feltundersøkelser foretatt i årene mellom 1966 og 1973, avdekket omfattende bruddvirksomhet i de store dolerittforekomstene ved Seledin i Bretagne. Petrografiske analyser av et
utvalg naldceknoppøkser har godtgjort at de i stor grad er tildannet av bergart fra bruddene ved Seledin (Roden 1983). Her må bergverksarkeologisk forskning kunne sies å ha
gitt betydelige bidrag til forståelsen av interregionale utvekslingssystemer i neolitisk tid.
I tilknytning til de bretonske doleritbruddene er det påvist en reldce verkstedslokaliteter. Bergbrytningen ved Seledin har foregått i tre kronologisk adsldlte faser fra omkr.
5200 BP til omkr. 3650 BP. I den første fasen utnyttet man naturlige spreldcer i fjellgiunnen og brøt bergarten løs med brekkstenger og skuffer av organisk materiale. Den andre
fasen er kjennetegnet ved bruk av store, opptil flere ldlo tunge, slagsteiner, som man slo
løs stykker av berget med. Først i den tredje fasen kanfyrsetting påvises. I fase en og to
består produksjonsavfallet av store bloldcer og mindre avslag med muslige brudd, mens
det i fase tre kan påvises nokså rettvinklede blokker med jevne flater (Roden 1983:8990).
I den kontinentale, forhistoriske bergverks arkeologien har selve utvinningsteknikkene
ofte stått i fokus. Således i Glomel, Cotes-du-Nord, der epidioritt har blitt utnyttet som
redskapsmateriale i neolitisk tid. Christopher Roden anfører at utvinningsteknildcen har
vært en fonn for kaldkiling (1984:40). Når det gjelder et neolitisk jaspisbrudd i SydBaden i Tyskland, er såvel knusing som fyrsetting godt dokumentert (Weisgerber
1987: 193). Til knusingen har rullesteiner med skaftfure blitt benyttet. I andre kontekster
- blant annet i flintgruvene i Harrow Hill, Sussex, er bruk av kiler/haldcer forarbeidet av
horn, påvist (op. cit. 194; se dessuten Renfrew & Bahn 1991:273-274). Noel D. Broadbent (1973) har påvist bruk av ild ved utvinning av røyk-/rosenkvarts i Vasterbotten i
Nord-Sverige.
Fyrsetting er godt belagt i forhistorisk tid, og i etnografiske sammenhenger dokumentert blant annet hos urbefolkningen i California (Bromehead 1955; Heizer & Treganza
1944). Kiling ved hjelp av tilspissede trestokker er kjent fra steinbrudd på Ny-Guinea
(Phillips 1979:6).

Norsk bergverksarkeologi
Også her hjemme har det i noen grad vært drevet forskning som må kunne karakteriseres
som bergverksarkeologisk. I første rekke har forskningsinnsatsen vært rettet mot de forhistoriske perioder, men noe er da også utrettet når det gjelder drift i historisk tid.
Forhistoriske bergbrytningstelmildcer har imidlertid vært et heller lite påaktet tema i
norsk arkeologisk forslming. Forslmingen har i overveiende grad konsentrert seg om sel86

ve redskapstilvirkningen, mens råstoffutvinningen har kommet i annen rekke. Det finnes
dog viktige ansatser til en slags norsk, forhistorisk «montanarchiiologie» spredt hist og
her i forskningslitteraturen (Alsaker 1987; Skjølsvold 1979; Skre 1998; Stenvik 1988).
Lengst i så måte går Alsaker i sin avhandling om grønnsteinsbruddet på Hespriholmen
(1987), og Skjølsvold, som har sett nærmere på den for- og tidlighistoriske ldebetindustrien (1969, 1979).

Forhistorisk bergverk i Norge- Fra Hesprihobnen til Kvikne
I norsk sammenheng er et mindre antall bruddlokaliteter fra steinalderen påvist. Det dreier seg i første rekke om diabas og grønnstein (Alsaker & Olsen 1984; Alsaker 1987;
Landmark & Stylegar 1998). Men det er også i mindre utstrekning dokumentert utvinning av kvartsitt (Johansen 1978), bergkrystall (Hagen 1959), rhyolitt (Alsaker 1987) og
jaspis (Sjurseike 1994). Ser vi på råstoff til økseproduksjon spesielt, er det i nøstvettradisjonens hovedområde- distriktene rundt Oslofjorden- foreløpig ild<.e kjent sikre brudd,
muligens bortsett fra en lokalitet i Ekebergåsen i Oslo (Hagen 1983:69; E. Berg
1995: 154). I brudd som er undersøkt med tanke på utvinningsmetoder, har det vist seg at
både kaldkiling og fyrsetting har vært benyttet - delvis om hverandre. Dette gjelder diabas bruddene på Hespriholmen og Sæsøy samt jaspisbruddet i Flendalen.
I likhet med de bretonske doleritbruddene har diabasbruddene i Bømlo forsynt et større område med råstoff og/eller ferdigprodukter i form av skafthullsløse øksevarianter.
Alsaker fremholder at sørgrensen for Bømlogrønnsteinens hoveddistribusjonsområde går
omtrent ved Egersund. Sør for dette området er det (medio 1987) kun registrert syv økser
av Bømlogrønnstein. I nord grenser distdbusjonsområdet til Stakanesetdiabasens sørligste utbredelse.
I Agdelfylkene vitner både øksetyper og bruk av lokale bergarter om en stedlig distribusjon (Ballin & Jensen 1995; Landmark & Stylegar 1998). Selv om det er kjent få bergartsbrudd på Østlandet, tyder funn av både redskapslokaliteter og et stort antall økser
laget av stedegne råstoffer på en lokal distdbusjon av mesolitiske økser (E. Berg 1995).
Det begynner således - og med basis i studier av råstoffbruk og -distdbusjon - å tegne
seg et bilde av (minst) fire senmesolitiske «kulturområder» i Sør-Norge: Nordvestlandet,
Sørvestlandet, Sørlandet og Østlandet.
Vender vi oss mot tidlig metalltid, har Lars Stenvik argumentert for at endel steinkøller med skaftfure som er funnet i Trøndelag, kan settes i forbindelse med kobberutvinning (Stenvik 1988). Stenvik fremholder at de minste steinkøllene med steinfure (under l
kilo) forekommer i særlig grad i fjord- og kystområdene i Trøndelag. De største køllene
(fra l til 3 ldlo) finnes i innlandet, særlig i Meråker og Øvre Gauldal!Rørosområdet. Dette er områder med tildels store kobberforekomster. Stenvik avviser ild<.e muligheten for at
de store steinkøllene kan ha blitt brukt i kobberutvinning i disse områdene, kan hende
allerede i bronsealder (Stenvik 1988:296). Likeledes indikerer funn på Bubakk i Kvikne
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at steinkøller med skaftfure har blitt brukt i forbindelse med bergbryting. I avfallsmassene fra ldebersteinsbruddet her fant Skjølsvold to fragmentariske steinkøller med skaftfure av typeR. 45 (Skjølsvold 1969:210).
Det mest påaktede tema innen råstoffutvinning i norsk jernaldelforskning er selvsagt
jernutvinning ved hjelp av jernvinna (Larsen 1991; Mmtens 1988; Narmo 1996; Resi
1995). Jernuvinning basert på myrmalm er en metallurgisk prosess, og kan som således
regnes som «Montanarchaologie» i bred forstand. Men siden det er den egentlige bergverksdrift som er vårt anliggende her, vil ildce dette emnet bli videre behandlet (se dog
ovenfor anførte litteratur).
I et par arbeider har Arne Skjølsvold tatt for seg forhistorisk «kleberindustri» - både
utvinningsmetoder og produkter fra slike btudd (Skjølsvold 1969, 1979). Kaldkilingsspor etter uttak av kleber er synlig i mange av bruddene. I forbindelse med bruddene på
Østre Vimme, Aust-Agder og Ås åren, Oppland, er dessuten enkelte av redskapene som
ble brukt, funnet. Det dreier seg i første rekke omjetncelter av 7-12 cm lengde. Celten fra
Østre Vimme er med lukket fal, en type som forekommer fra merovingertid fram til tidlig
vildngtid (Skjølsvold 1979: 168). Fra Åsåren er det også funnet celter med åpen fal lik
Petersen fig. 93. Denne typen dateres vanligvis til vikingtid. Fra Åsåren kom det videre
for dagen en pigghaklce med en lengde på ca. 14 cm. Alle disse redskapene har vært
skjeftet med et vinkelbøyd skaft og må ha vært godt egnede redskaper for å hugge løs og
forme emnene.
I middelalderen åpnes en rekke steinbn1dd i forbindelse med profan og sakral steinbygging. Kalkstein var et mye brukt materiale i norsk middelalder, men også lokale gneiser, granitt, ldeber og andre mer stedegne bergarter har vært utnyttet. Myke bergmter ble
hugget blokkvis ut av berget, med en teknikk ikke ulik den man kjenner fra forhistorisk
kleberdrift. Hardere bergarter har blitt kilt løs: «Ei smal fogså lokale gneiser, granitt, kleber og andre mer stedegne bergarter har vært utnyttet. Myke bergarteretrykket vart så
kraftig at det kunne !døyve ein stor stein eller kile ei blokk ut av berget» (Ekroll
1997:64). Men ingen av disse bygningssteinbruddene er til nå nærmere arkeologisk
undersøkt (ibid.).

«Utenfor byen Oslo er det store mengder sølv... »
«Est item civitaten1 Asloiam magna copia arg en ti metalli, quæ nunc nimia aquarum fluentia hominibus vetia sub petrina mole latet absconsa». Sitatet er fra Monumenta Bistorica Norvegiæ fra det 12. århundre. Dette er den første dokumentariske kilde som omtaler bergverksdrift i Norge. Oversettelsen lyder: «Utenfor byen Oslo er det store mengder
sølv, men vannflommen har stengt det av for folk, så nå ligger det skjult i fjellet» (Berg
1996:10). Selv om sitatet ikke direkte omtaler en gruve, beskriver det problemer som vm·
vanlige i middelaldersk gruvedrift, nemlig vannintrengning i gruvene. Dette var et problem man iklce maktet å løse for henimot slutten av middelalderen (Braunstein
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1983:579). Histmikerne antar at gmven det er snakk om, ligger i Akersberget, mellom
dagens Maridalsvei og Gamle Aker kirke. Dette er den eneste kjente sølvgmven i Oslos
nærhet. Hvem som har drevet gmven, er usikkert.
I 1405 skrev dronning Margrete en hemmelig instmks til Erik av Pomme1n på en av
hans reiser i Norge. Instmksen er delt inn i 54 paragrafer og handler om hvordan Erik
skulle forholde seg til ulike slags folk han kunne komme til å møte. Skriftet er detaljert og
gav gode råd om alt fra hvordan riksseglet skulle behandles til hvordan fogdene skulle
kreve inn skatt. I paragraf 52 heter det: «On1 noen kommer til ham med noe malm og
beder ham om at måttefåfmpakte, at han ikke lover dem åfåfmpaktet og giver dem intet
brev de1på, at de skulle få fmpakte det. Fordi at om det skjedde, da droge de det alt fra
kronen og under seg selv» (sitert etter Benedictow 1991 :9). Det virker usannsynlig at
dronning Margrete skulle instmere prinsen om helt hypotetiske situasjoner. Men man kan
ikke delfor slutte at denne paragrafen angikk gmver i Norge. Det kan like gje1ne tenkes
at Mm·grete hadde svenske gmvefolk, som kunne komme til å oppsøke Erilc, i tankene.
Svensk gmvedrift, først og fremst i Stora Kopparberget ved Falun, hadde på dette tidspunktet kommet godt i gang (Lindroth 1955:24).
85 år senere, i 1490, utstedte kong Hans et forleningsbrev til kommandanten på Båhus
festning, riksråden Hem·ik Kmmmedike, og prosten ved Marialdrken i Oslo, Jon Pålsson.
Dette er den første skriftlige ldlde som direkte omtaler et kobberverk i Norge, nemlig
«vårt kobberverk i Sandsvær» (Benedictow 1991 :9). Organiseringen av bergverksdriften
gjennom forleninger stammer fra tysk og/eller svensk lovgivning, altså onu·åder som på
det tidspunkt hadde hatt bergverk i en årreldce. At gmvene ble forlent, vitner om at man
så på disposisjonsretten over gmvene som et kongelig regale. Lensbrev var en form for
privilegiebrev og kunne ved en konges død fmnyes av den nye monarken. Kobbergmven
det er snakk om i privilegiebrevet, lå høyst sannsynlig på Meheia, langs veien fra Kongsberg og over til Notodden. Gmven er senere kjent som «Verlohrner Sohn», og den ble
drevet som sølvgmve under Kongsberg Sølvverk på 1700-tallet (Berg 1996:13 ).
Selv om Pålsson og Kmmmedike fikk forlent onn·ådet, betyr ikke det med nødvendighet at de virkelig satte i gang drift. Det er ingen sikre ldlder som omtaler bergverksdrift
her, men indirekte antydes en sporadisk drift med lite utbytte (Benedictow 1991: 11).
I 1520- og 1530-årene er det igjen aktivitet i sølvgmvene i Akersberget. I 1519 skrev
kommandanten på Akershus, Hans Mule, en rapport til kong Christian Il. Her forteller
Mule at en bergmester hadde undersøkt flere forekomster i onn·ådet. Allerede året etter
bygslet bergmester Bartholomeus Pangartner Haug gård ved Gamle Aker ldrke, lilce ved
Akersberget. Gården hadde fallrettigheter i Akerselva, med mulighet til å drive smeltehytte (Berg 1996: 11). Etter denne episoden er det stille i Akersberget frem til1580-årene.
Da ble gmvene lenset i den hensikt å gjenoppta driften, uten at så skjedde. Omfanget av
bergbrytningen iførreformatorisk tid får vi vite gjennom denne rapporten. Det ble angitt
en synk på omkring 40 meter - noe som antyder at driften har vært av et visst omfang.
I 1992 ble det i regi av Byantikvaren i Oslo foretatt arkeologiske undersøkelser av
restene etter den førreformatoriske driften. Undersøkelsene godtgjorde at det faktisk er et
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Fig. 3. Renessansens grave redskaper

krafse, spade og kilhakke. Ill. fra Agricola 1556.

sammenhengende gruveanlegg i Akersberget. Videre er gruveanlegget «meget godt
bevart» (Amundsen 1992:18). Det er tale om to synker, hvorav den ene ble loddet til26
meter. Gruvens dagåpning har vært i en skråning opp mot kirken. Skråningen er senere
planert, og anslagsvis 15-20 høydemeter er fje1net. Det er delior mulig at denne synken
faktisk er den som ble lenset i 1580 (Berg & Nordrum 1992:13). Rett nord for selve gruveanlegget er det også bevart en stollinngang som kan ha forbindelse med den søndre
synken (Amundsen 1992: 18).

Renessansebergverk i Norge
14 juni 1524 utstedet kong Fredrik et nytt forleningsbrev som gjaldt en gruve. Denne
gangen var det biskop Magnus Lauritssøn av Hamar som fikk et privilegium på et «lmbberberg « ved Seljord. Forekomsten lå ved Sundsbarmvannet og ble kalt «Sundsberg».
Bergverket fikk tre års frihet for tiende og avgifter til kongen (Thuesen 1979:8). Bare et
par dager etter forleningsbrevet fikk bispen ordre om å slå mynter i kong Fredriks navn
på adversen og Hamm·bispens på reversen. Verken fra skriftlige kilder eller fra undersøkelser i regi av Teknisk Museum/Bergverksmuseet er det kjent drift i denne perioden. 12
år etter utstedelsen av forleningsbrevet ble reformasjonen gjennomført. Hamarbispen ble
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avsatt, og området tilfalt kongen. I Fjellgardane,
noen mil sørvest for Fyresdal, omtales i bergverksforleninger fra 1538 en gmve på «Manberg». Gmven ble mutet av kongens sekretær,
Antoni Bryske. Kilden omtaler gruven som
«gammel», så høyst sannsynlig har det vært drift
her tidligere, i førreformatorisk tid. Berg fremholder at «gammel» ikke behøver å bety at gruven var av så svært stor elde. Det kan rett og slett
bety at den har vært drevet noen få år før reformasjonen (Berg 1996: 13).
21. juli 1539 ankret et sldp opp i Kobbervika
ved Drammen. Sldpet kom fra Tyskland.
Ombord var 52 bergmenn og 9 hjelpegutter alle fra bergdistriktet Sachsen i Tysldand. Dette
markerte den første storstilte satsningen på
malmbergverk her til lands, og det var kong
Kristian Ill som stod bak initiativet. Satsningen
skulle komme til å møte store problemer. Vanskene begynte allerede da bergfolkene skulle
settes i land. En av lettbåtene kantret, og 19 av
mennene druknet. Til tross for tilbakeslaget, ble Fig. 4 · En bergmann bryter malm med
hammer og bergsjem. Ill. fra Agricola
det etter hvert satt i gang gruvedrift flere steder 1556
på Østlandet: Ved Siden (Gjerpen), Oslo (Sognsvann) og Hadeland (Grua) ble det brutt jernmalm. På Tråk (Bamble) drev man på sølvholdige bl)forekomsta På Guldnes ved Seljord (Golmsberg) og i Fjellgardane ved Fyresdal (Moisesberg) brøt de tyske bergmennene sølvholdig kobbermalm.
På privat initiativ ble det i 1538 satt i gang drift av kobbergruver ved Kongsberg
(Labro). Det var på Golmsberg og Moisesberg at aktiviteten var størst. Her oppstod imidlertid et stort problem: Det viste seg at malmårene var grunne, og driften gikk med underskudd. 10 år etter at driften var startet opp, altså henimot 1550, ble gruvene besluttet nedlagt, og kongen trakk seg ut av det som hadde vært en seriøs, men mislyklcet satsning på
bergverksdrift i Norge. Innen den tid hadde de byrder lokalbefolkningen ble pålagt i kjølvannet av gruvedriften, resultert i et bondeopprør i Vest-Telemark.

Norsk bergverksarkeologiskforskning
Det er først og fremst historikere som har drevet forskning på det som har blitt kalt
«renessansebergverk» i Norge. Gunnar Thuesen har i artikkelen «Den første dokumen91

terte bergverksdrift i Norge», levert den
største oversiktsarbeidet om dette tema
(Thuesen 1979). I hovedoppgaven «Bergverksdrift og bondeopprør i Vest-Telemark
1538-1549» ser Bergit Teines nærmere på
forløpet og konsekvensene som bergverkssatsningen på Moisesberg og Golmsberg
fikk for de respektive lokalmiljøer (Teines
1991).
Det er også foretatt bergverksarkeologiske undersøkelser av renessansebergverkene i Vest-Telemark. I 1964 og senere
gjennomførte Norsk Teknisk Museum, ved
konservator Gunnar Thuesen, utgravninger
Fig. 5. Tyske bergmenn bruker ønskekvist for å
og registreringer på Guldnes. I 1997 ble
finne malm. Ill. fra Agricola 1556.
dette arbeidet fulgt opp av registreringer
ledet av førstekonservator Bjørn I. Berg
ved Norsk Bergverksmuseum. I årene 1992-1996 ledet Berg arkeologiske registreringer
og utgravninger av bergverket på Moisesberg (Berg in prep.).
Smeltehytten på Hyttebekk (Guldnes) var i drift i årene 1542-1546. Siden ble virksomheten flyttet til Skien. Thuesens undersøkelser på Hyttebekk avdekket selve hyttekonstruksjonen, såvel som fundamenter
til smelteovner, damanlegg som har stått i
forbindelse med hytten og et antall mindre
bygninger (Thuesen 1979). Gravningen
fremskaffet dessuten et betydelig gjenstandsmateriale, som Thuesen setter i forbindelse med de saksiske bergmennene
(1979:53).
Det eksisterer flere skriftlige ldlder fra
1500-tallet som omhandler gmveteknikk,
og ved hjelp av disse kan en hel del om den
tidlige bergverksdriften i Norge antydes.
Fra samtidens ikonografiske/bergtekniske
ldlder kjenner vi til redskaper og bergbrytningsteknikker som ble benyttet. Renessansehumanisten Georgius Agricola troner
med sitt verk De re Metallica fremst i denFig. 6. Kaldkiling. Ill. fra Bergordning for ne sammenheng (Agricola [1556] 1950).
Golmsberg 1540, her etter Berg 1991.
Hans detaljerte beskrivelser av redskapsbmk
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og driftsmåter gjør «De re Metallica» til et standardverk for forståelsen av renessansens
bergverksdrift. Agricola og hans arbeider har forøvrig blitt gjenstand for en egen «Agricola-forskning» (Prescher & Wagenbreth 1996). I denne floraen av skriftlige kilder vil
ikke arkeologen operere i et forskningsmessig vakuum. Thuesen dokumenterer for
eksempel at hytteteknikken som var i bruk på Guldnes, stemmer overens med den byggeteknikk og driftsmåte som Agricola beskriver (Thuesen 1979:44).
For å få en forståelse av gruvefeltenes oppbygging og størrelse må vi se nærmere på
bergretten av 1540 (Helland 1892:19-29). Et gruvefelts fysiognomi var et resultat av at
bergretten forutsatte en standarisert utforming av malmforekomstene. Utgangspunktet
var at malmen lå i «gangdrag», dvs. smale årer med ertsmineraler, som kunne strekke seg
flere ldlometer bortover i terrenget. Gangdragene ble inndelt i enkeltstrekninger av varierende lengde, og disse var gjenstand for muting og forlening. En førsteforlening på et
gangdrag ble kalt «funngruve» (tysk: Fundgrube). Dette stykket var litt lenger enn de
andre strekningene, som ble kalt «mål» (tysk: Mass). Ettersom gangdraget var forutsatt å
ligge i skrånende terreng, ble målene kalt henholdsvis «overmål» og «undermål» (tysk:
Obermass, Untermass). I tillegg til muting av gruver kunne det mutes «arvestoller» (tysk:
Erbstoll). Geverkskapene som drev arvestollene inn til gruvene, ville ved et gjennomslag
til gruven sikre seg en viss prosent av overskuddet på driften (tysk: Neuntes, dvs. en niende! av overskuddet). En funngruves lengde var ca. 84 meter lang og ca. 14 meter bred,
mens et mål var ca. 56 meter langt og ca. 14 meter bredt. Innenfor dette omTådet hadde
muteren rett til å utnytte mineralene.
Dette er et mønster som vi kjenner fra flere av renessansegruvene her tillands. Ved Trakenberg (Tråk) i Bamble, der det på 1500-tallet var drift på sølvholdige blyforekomster, har
artikkelforfatterne ved selvsyn kunnet konstatere at de materielle levningene etter gruvevirksomheten vitner om en lignende fremgangsmåte: På et av de sidegangdrag som går over
en åsrygg og ikke er forstyrret av senere tiders drift, er det tydelige spor etter flere skjerp, og
i hver ende finnes et stollinnslag, alt i overensstemmelse med bergretten av 1540.

Bergbrytningsteknikker- en innføring
Innenfor den internasjonale bergverksarkeologien har bergbrytningsteknikker blitt viet
meget oppmerksomhet. Det følgende er ment som en - forhåpentlig - oversiktlig, men
nokså nødtørftig innføring i emnet. Generelt har det vist seg at bergbrytningsteknikker
og -redskaper i forhistoriske kontekster er enkle, men spesialiserte og lokalitetstilpassede:
« Untersuchungen zwn modernen, ~wenn auch primitiven Steinbruchbetreib 1veisen auf
unkomplizierte, immerhin aber auf den betreffenden Betreib hin entwickelte und hergestellte Werkzeuge hin» (Torrence 1981:93).
Ved bryting av berg er det to hovedteknikker som har gjort seg gjeldende: kaldldling
og fyrsetting. Malm og gråberg ble enten brutt for hånd ved hjelp av enkle redskaper,
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eller man tok ild i bruk for å bryte løs fjellet. Det eksisterer ikke noe «vanntett skott» mellom de to brytningsteknikkene. Kaldkilingsredskaper ble f.eks. ofte benyttet for å rense
opp og ldle løs blokker etter at fyrsttingsbålet var slukket. På 1600-tallet kom kruttsprengning som en erstatning i mange europeiske gruver. Krutt ble også tatt i bruk i Norge, men fyrsetting ble benyttet helt frem til slutten av det 19. århundre. Vi vil nå se litt
nærmere på de forskjellige bergbrytingsteknikkene.

Kaldkiling
Den tyske gruvearkeologen Gerd Weisgerber deler kaldkilingsteknikkene inn i disse
kategoriene: Wegfiillarbeit (opplastningsarbeid), Zermalmende Gewinnung (knusende
bryting), Keilhauenarbeit (ldlhakkearbeid) og Sprengarbeit (kruttsprengning) (Weisgerber 1989: 195). Det kan diskuteres hvorvidt lauttsprenging skal inkluderes i kaldkilingsarbeidet. Vel måtte bm·hullene i mange hundre år lages ved hjelp av håndbor, men bruk av
la·utt er ikke en integrert del av kaldkilingsarbeidet. Opplastningsarbeidet ved kaldkilingstekniklc foregiklc ved hjelp av spade, og det sier seg selv at dette bare kunne brukes
på svært løst materiale. I Norge som i resten av Europa, var knusende bryting den vanlige kaldldlingsteknikken. Arbeidet foregikk for det meste ved hjelp av det som på tysk
heter «Schliigel und Eisenarbeit». Fjellet ble brutt løs med en hammer (håndfeisel) som
ble slått mot et skjeftet bergsjern som lå an på fjellet.
Bergsjernene som ble benyttet fra renessansen og opp i moderne tid, var vesensforskjellig fra de redskaper som ble benyttet i jernalderens ldeberbrudd. Jernalderens bergsjern, celtene, var jevnbrede med smalt eller spisst blad. Bergsjernene fra histmisk tid er
ldleformet med et firkantet tverrsnitt som smalner mot spissen og gir et mer massivt inntryklc enn de tynne celtene. I harde bergarter er sporene etter kaldkiling med håndfeisel
og bergsjern synlige som tynne riss. I bløtere bergart, f. eks.ldeber, der celter ble brukt til
å hakke løs emner helt opp til1800-tallet (Skjølsvold 1979:170f.), fremtrer kaldkilingssporene i dag som brede, bladlignende furer (Skjølsvold 1969:223).
Bergsjernet var tilvirket av smijern, mens spissen - ørteren - var laget av stål. Under
de arkeologiske undersøkelsene av et renessansebergverk i Bockstein-området i Gasteiner Tal i de østerrikske alper, fant arkeologen Brigitte Cech bergverkets smie (Cech
1996). Sammen med redskaper som spader, krafser, kiler og tømmermannsverktøy
avdekket hun 19 bergsjern og over hundre ørtere. Det store antall løse ørtere var et resultat av at ørteren og bergsjernet ofte var dårlig sanunenføyet. Ved kaldkilingsarbeid i hardt
fjell løsnet ørteren og bergsjernet ble ubrukelig.
Bergsjernene ble fort slått stumpe. Frafortingene- akkordene- fra Kongsberg Sølvverk vet man at hver hauer hadde med seg rundt 30 bergsjern på sitt sldft. Bjørn I. Berg
har godtgjort at ved et 6-8 timers skift, og med 1-2 minutters omsldftingspause, ble hvert
bergsjern brukt i 10-15 minutter (Berg 1994:52). Etter endt schicht- skift- tok haueren
med seg bergsjernene ut til smia der de ble satt opp på ny.
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Fig. 7. Fyrsetting. Ill. fra Agricola 1556.

Fyrsetting
Fyrsetting er bergbrytning ved hjelp av varme. Brenne, såkalt setteved, blir stablet opp
langs bergveggen og antent. Den sterke opphetingen av berget med påfølgende avkjøling
når bålet dør ut, skaper så store spenninger i berget at det sprekker og blir skjørt. De løssprengte bloldcene kan fjernes ved hjelp av spett og lignende redskaper, og ofte blir kaldkilingsredskaper som kilhakke og ortfeisel brukt for å etterslå der bålet har brent.
Som vi har vært inne på, har fyrsetting som bergbrytningsteknikk vært i bruk siden
neolitisk tid i Europa. I Skandinavia opptrer denne teknikken for første gang i stor skala
på 1300-tallet ved Stora Kopparberget i Falun (Lindroth 1955). Fra denne tiden av ble
95

Fig. 8. Forvaltning av tekniske og industrielle kulturminner har fått økt betydning i det «postindustrielle» samfunn. Hvilke nye utfordringer stiller denne utviklingen arkeologien ove1jor?
Foto: Vest-Agder fylkeskommune, NSK-avdelingen.
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fyrsetting hovedteknildcen her. I det harde fjellet på Kongsberg var fyrsetting også en
egnet teknikk. Kongsberg Sølvverk drev fyrsetting i stor stil og teknildcen ble brukt frem
til siste halvdel av 1800-tallet. Fyrsettingen ble brukt i alle slags drifter, både horisontalt
og vertikalt. Alt etter fjellets beskaffenhet, ble setteveden satt på kant eller lagt i kryss.
Fremdriften var som regel liten, ofte bare en meter pr. måned. Under vanskelige forhold i
hovedgruva på Kongsberg - Kongens gruve - var inndriften i strosser og orter i 1653
nede i 18-26 cm. i måneden, noe som tilsvarer omtrent l cm pr. dag (Berg 1994:64).
Det er forholdsvis enkelt å slå fast om en gammel gruve har blitt drevet ved hjelp av
kaldkiling eller fyrsetting. Drifter som ble drevet med fyrsetting, fikk karakteristiske
glatte, bueformede vegger og tak. Drifter (f.eks. stoller) fikk en jevn, konveks profil med
sterkt varierende takhøyde, ettersom varmen fra bålet trenger lengst inn i fjellet øverst på
setteveden, og følgelig minst i såle og topp. Bergbrytning utelukkende i form av kaldkiling gir en mer rektangulær og «kantete» profil i fjellet.

Utvidet vern av bergverk- nye utfordringer?
Stortingsmelding ru·. 61, «Kultur i tiden» 1991-92, peker på at «(o )vergangen til et etterindustrielt samfunn har gjort det nødvendig å sette særlig søkelys på behovet for å bevare tekniske og industrielle kulturminner», og anfører videre at «(m)ed de stadig raskere
og mer omfattende strukturendringer som skjer innenfor våre dagers arbeids- og næringsliv med nedleggelse av tradisjonell industri og sterk nedgang i antall industriarbeidsplasser, bør teknisk og industrielt kulturvern og bevaring og dokumentasjon av arbeiderkultur
prioriteres høyere» (jfr. Hult & Nystrom 1992; Riksantikvaren 1994).
Dette bringer oss over til forvaltningsaspektet. For helt siden den første loven om fredning og bevaring av fortidslevninger kom i 1905, har trenden vært at vernet utvides.
Gjennom en rekke endringer i lov og forskrifter (ildce minst i 1951, 1987 og 1993) har det
automatiske vernet blitt styrket og utvidet, samtidig som adgangen til å frede ulilce typer
kulturminner og større kulturmiljøer har fått lovhjemmel. Det har vært et utbredt ønske
innenfor kulturminnevernet om å endre grensen for automatisk fredning (Ot.prp. nr. 51
1991-92). I skrivende stund er et forslag om å sette fredningsgrensen for stående bygninger ti11650, under behandling.
En eventuell generell flytting av grensen for automatisk fredning fra dagens 1537 og
til 1650, ville åpenbart få betydelige konsekvenser for kulturminnevernet. Hva enkelte
kulturminnetyper angår, vil vi ha å gjøre med en mer eller mindre «naturlig» fortsettelse
fra reformasjonstiden. Det er f.eks. sentralt i argumentasjonen for å flytte fredningsgrensen til 1650 for de stående bygningene.
Men innenfor andre områder gir overgangen fra middelalder til renessanse oss et kvalitativt nytt materiale. Det gjelder iallfall de egentlige renessansebergverkene. Og i den
sammenheng spiller arkeologien en viktig rolle, slik vi har ønsket å vise.
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Sununary
Mining archaeology- a «new» branch of Norwegian archaeology?
Even though the discipline of archaeology has sometimes seemed to be little more than
the past tense of the history of technology, Norwegian archaeology has, as indeed the
whole Stone Age- Bronze Age- Iron Age division of prehistory implies, to only a min or
degree, been concerned with the actual extraction and nlining of these raw materials, i. e.
the stone, nlinerals and ore, themselves.
The present paper urges us to fill this gap within Norwegian archaeological research.
The authors' main concern is to present a brief review of the field of mining archaeology
(Norw. bergverksarkeologi) in its European and Norwegian context. The two main prehistorie extraction techniques of rock and ore, hammering and fire setting, are also briefly discussed.
Mining archaeology is a branch of what is now often refen·ed to as industri al archaeology. In Norway, over the last few years, the technical and industrial heritage has been a
major concern of the cultural heritage authorities. On the eve of a new millennium, and
considering the importance attached to our industrial heritage when facing a 'post industrial' future, a thorough understanding of (pre-) historie production processes seems
important - non the least as a starting point towards interpreting larger social and cultural
patterns. The authors believe that archaeology, both as a craft and as a methodology, can
make a substantial contribution to the understanding of these issues.
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Ellen Høigård Hofseth

Historien bak handelskvinnen på Kaupang
Kvinne graver fra vikingtid langs Vestfoldkysten

Folk her hjemme
skape1; handler
Travle hender
i arbeid, fest og hvile
Yrende liv på handelsplassen
Fremmede stemmer blandes med våre
Skal det være en perle?
En kam?
Et nytt smykke?
God mat eller drikke?

Denne teksten innleder temaet: «Driftige handelsfolk og dyktige håndverkere» i utstillingen «Fra Istid til Kvite-Krist» på Oldsaksamlingen. Vi har forsøkt å lage en fortettet
historie, et glimt fra en mulig virkelighet. Når publikum kommer opp kavlbroen, som er
rekonstruert ut fra forskningsresultatene til Ingrid Smedstad (1988), forsøker en gammel
kone å fange oppmerksomheten (Fig. l). Kvinnen står ved et illudert Kaupangmiljø med
brygge, steinlegging og «husene» ved stranda, slik Roar Tollnes har rekonstruert sporene
som ble avdeldcet under de arkeologiske undersøkelsene (Blindheim & Tollnes 1972: 63
fig.35). «Huset» rommer kjøldcenutstyr, låser og nølder, mens «verkstedbodene» viser
perle-, kanm1akeren og smykkestøperen. Vi har også truldcet fram tekstilhåndverkerne i
denne delen. Slike aktiviteter kan ha vært drevet på Kaupang ut fra funnmaterialet fra de
arkeologiske undersøkelsene i 50-60-årene (pers. medl. Ellen Karine Hougen). Et skip
ligger anluet opp ved brygga. Til tider må det ha vært et yrende liv her ved Viksfjorden.
Da jeg valgte å lage en helfigur av en kvinne som representant for dem som utgjorde
det travle livet på Kaupang, skyltes det fortrinnsvis mitt tidligere forsøk på forklaring av
funnmaterialet fra Nord-Rogaland. I denne kystnære regionen var hver 8. grav fra vildngtid, som kunne kjønnsbestemmes, bygget over en kvinne. Karmøy skilte seg ut. Der var
halvparten kvinnegraver (Høigård Hofseth 1988: 7). Det markante innslaget av kvinnegraver på Karmøy i motsetning til resten av området lot seg vanskelig forklare ut fra Liv
Helga Dommasnes hypotese. Det var vanskelig å tolke kvinnegravene ut fra en enkestatus eller knytte dem til koner hvis menn stadig var på handels- eller vildngferder, slik hun
hadde gjort. Hun fant at på 800-tallet inneholdt hver tredje grav en kvinne i kyststrøkene
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Fig. l Velkommen til Skiringskaupangen - handelsplassen ved Kaupang. Detalj fra utstillingen
«Fra Istid til Kvite-Krist». Foto:Eirik I. Johnsen, Universitetets Oldsaksamling

i Nordland, Stryn og Sognefjorden. I Telemark derimot var bare l av 8 graver bygget
over en kvinne (Dommasnes 1982:83).
Hvis forklaringen på det store antall kvinngraver på Karmøy skulle være at kvinnene
hadde overtatt mannens posisjoner i «hans fravær», burde det ha vrimlet av kvinnegraver
i hele denne kystnære delen av Nord-Rogaland. Det virket lite rimelig at ikl<e kvinner i
resten av Nord-Rogaland skulle ha kunnet oppnå en lignende begravelse som kvinnene
rundt Karmøy, hvis denne forklaringen var den eneste rette. Flyttet jeg fokus 3 mil øst
for Karmøy, var innslaget av kvinnegraver usedvanlig lite. I onu·åder, som vente ut mot
Boknafjorden, fantes det bare 2 kvinnegraver mot 48 manns graver, tolket ut fra gravgods.
Den gangen forsøkte jeg å forldare de mange kvinnegravene på Karmøy blant annet ut
fra en mulig handelsplass. Sto de iklæ bak handelen direkte, kunne kvinnene ha organisert håndverksgrupper som tryllet fram fristende, etterspurte handelsprodukter (HØigård
Hofseth 1988: 23).
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Min egen gjennomgang av gravfunn fra vildngtid i Nord-Gudbrandsdal viser omlag
det sanm1e bildet som Dommasnes fant i Telemark. l av 8 var kvinnegraver (Høigård
Hofseth 1980: 17). Sett med kvinneøyne sto kvinnene enda svakere i Sør-Gudbrandsdal,
tolket ut fra gravfunnene. Der inneholdt l av l O graver ovale spenner, som jeg har brukt
som kriterium for å sldlle ut kvinnegraver (Høigård Hofseth 1990: 84).
Kvinne gravene i Gudbrandsdalen lå ofte ved viktige ferdselsknutepunkt eller nær
gamle religiøse sentra. Ofte ble middelalderldrker reist like i nærheten. K vinnegravenes
plassering i de ulike landskapene jeg hadde undersøkt, fild<. meg til å tro at de kvinnene
som ble gravlagt på en slik måte at det gjør det mulig for oss å finne dem igjen, hadde
levet et liv også utenfor den vanlige gårdsbosetningen.
Det materialet som Anne Stalsberg presenterte fra Russland, underbygget min teori.
Hun hadde funnet et avvikende bilde til det vi hadde fra Norge. I det russiske materialet
fra gravfelt langs vildngenes handelsruter i øst, var det ikke manns gravene som dominerte, men kvinnene. Hun hadde påvist 122 kvinnegraver, 97 manns graver og 35 graver med
både menn og kvinner av skandinavisk opprinnelse i et tidsrom på 150- 200 år. Hun
påpekte at når innvandrelfamilier ble begravt på samme felt som stedegne folk, måtte det
skyldes at de var integrert i det russiske samfunnet. Hun viste til at skrevne ldlder knyttet
vildngene til handel, men at de også kunne være soldater og embedsmenn, og at byfunnene viste skandinaviske håndverkere. I svært mange av kvinnegravene var det vektlodd
og vekter. Vekter fantes i 37 av gravene; 8 av disse var kvinnegraver, 18 kom fra mannsgraver og 11 stanm1et fra dobbeltgravene (Stalsberg 1987:38ff med min utheving). I en
annen artikkel spør hun om en ild<.e burde bruke betegnelsen handelsmann/handelskvinne
for å få fram at begge kjønn sto bak handelen. Hun hevdet at familien samlet styrte handelshuset. Dette hadde il<.ke kunnet fungert uten kona (Stalsberg 1988: 36).

Kvinnegraver på Kaupang?
Før jeg tok beslutningen om å framstille handelsfolkene som en kvinne i utstillingen,
hadde jeg dessuten tatt for meg Kaupang-funnene bind I (Blindheim & Heyerdahl Larsen
& Tollnes 1981). (I resten av artild<.elen har jeg forkortet denne ldldehenvisningen til
Bind I). Stemte teorien tuftet på materialet fra Nord-Rogaland med materialet fra Viksfjorden i Vestfold?
Det begynte godt. Det første sikre gravfunnet som kom inn fra Kaupang i 1859, var en
kvinnegrav (C 2317) (Ibid: 53). Graven med ovale spenner (Fig. 2) viste seg å føye seg
pent inn i det funnbildet som vokste fram gjennom N. Nicolaysens utgravninger i 1867
og G. Gustafsons undersøkelser i 1903. Det fantes en rel<.ke kvinnegraver fra gravfeltene
her ved Viksfjorden. Flere enn normalt. Charlotte Blindheim opplyste at også kvinnegravene på Kaupang kunne inneholde vekt eller vektlodd, selv om de vanligvis ble funnet i
manns graver. Hun så dette som en parallell til Graslunds resultater fra Bn·ka der vektlodd
ofte opptådde både i kvinne- og barnegraver (Ibid: 97).
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Fig. 2. Den ovale spenn en som ble funnet i 1859 var den første som kom inn til Oldsaksamlingen
fra grmfeltene ved Kaupang. Etterhvert er innslaget av kvinnegraver blitt usedvanlig stort. Foto:
Eirik I. Johnsen, Universitetets Oldsaksamling

Katalogdelen i Bind I ga en detaljert oversikt over 51 gravfunn som hadde kommet inn
til museet, før de omfattende årvisse utgravningene tok til på 1950-tallet. Mine kriterier
for å bestemme kjønn, skilte seg noe fra det som ble bmkt i Bind I. Jeg plasserte funn av
øks uten andre kjønnspesifikke gjenstander i kategorien uvisst kjønn. De kunne representere manns graver, men fordi økser ofte fantes i kvinnegraver på Kaupang, holdt jeg dem
utenfor. Jeg plasserte også graver uten ovale spenner, men med andre spenner i denne
kategorien, selv om det var stor sannsynlighet for at graver med andre spenne typer enn de
ovale, kunne representere kvinnegraver. Jeg brukte: mann= sverd eller spyd, og kvinne=
oval spenne. Med dette utgangspunktet kunne jeg kjønns bestemme 63% av gravfunnene.
Noen kvinnegraver burde ha inneholdt 2 individer. Funn av 3 ovale spenner i en langhaug (C2317) syntes å indikere to kvinner. Det framgikk også av spennetypene (Bind I:
211). I denne graven ble nok en kvinne gravlagt på 800-tallet, mens den andre graven
stammet fra 900-tallet. Funn C 27997 grav B inneholdt sannsynligvis også to kvinner
som ble gravlagt på 800-tallet, fordi også denne inneholdt 3 ovale spenner (Ibid: 219). I
tillegg var det en svært rik grav som burde inneholdt en kvinne. Denne inneholdt en spesielllikearmet spenne, 2 sølvperler, l O karneolperler, minst 5 perler av bergkrystall og 5
i glass, pinsett, vektlodd og skrin(?) (K/XXXV).
Var dette rett, fikk jeg 14 kvinnegraver mot 20 mannsgraver. Forholdet mellom
manns- og kvinnegraver sldlte seg godt ut fra det funnbildet som Jan Petersen i sin tid ga.
Han opplyste at forholdet var l :4 på landsbasis, mens i kystbygdene var forholdet mellom kvinner og menn 1:3 (Petersen 1952: 200).
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Flere langhauger
5 av 7 silue kvinnegraver fra gravfeltet på Nordre Kaupang, kom fra langhauger. I tillegg
fantes det funn fra 5 andre langhauger. Disse gravfunnene sa intet om kjønn, men de
inneholdt ikke våpen som indikerer mannsgraver (Ibid: 57). I alt ble det påvist 25 langhauger av de 120 haugene som lå på gravfeltet på nordre Kaupang (Ibid: 73).
Oddmunn Farbregd hadde stilt spørsmål om kvinnene i de skipsformete langhaugene
skulle forklares ut fra at kvinner fikk større ansvar for gårdsdriften og mer myndighet fordi mannen var borte på lange skipsferder, opplevde eventyr og vant store bradger utenlands, eller om de skipsformete langhaugene skulle knyttes til kvinner som menn hadde
bragt hit med skip- som koner eller friller fra utlandet (Farbregd 1988a og 1988b: 11).
Andre forskere hadde også knyttet langhauger til kvinner. Lil Gustafson hadde kastet
fram en teori om at kvinnegravene i langhaugene fra Kisaområdet på Romeriket burde
knyttes til religiøse ledere av Frøya-kulten (Gustafson 1993: 60). Zanette Tsigaridas tolkning av kvinnegravene i langhauger fra eldre jernalder fulgte Trond Løkens og Grete Lillehammers tidligere tolkninger. De så gravformen som et symbol på gårdshuset. Tsigaridas tolket kvinnene som ble hauglagt i slike gravminner, som personer som hadde arverett til hele familiens jordeiendommer, og som gjennom slektskap representerte etableringen av slektskapsallianser. Hun sammenlignet dem med baugkvinner som var omtalt i
Gulatingsloven. Hun antydet også at kvinnene kunne ha vært spesielt kunnskapsrike eller
ha hatt en rolle innenfor en religiøs sfære (Tsigaridas 1996:98).

Lett valg
Selv om det fantes alternative forklaringer på kvinnene i langhaugene - og synet på
vikingtidskvinnegravene, virket min hypotese basert på materialet fra Rogaland holdbar
etter gjennomgangen av funnene fra Kaupang i Bind I. Når kvinnegravene utgjorde godt
over halvparten av de kjønnsbestemte gravene på gravfeltene ved handelstedet, fant jeg
det faglig forsvarlig å la den som skulle forsøke å friste med myke, eksotiske skinn og fine
tekstiler, framstå som kvinne i utstillingen. Hun ble kledd i en drakt laget av Åse Folkvord
fra Levanger. Drakten ble laget i samarbeid med Inga Ragg, og den var basert på hennes
forskningsresultater fra de rike, men dog fragmentariske tekstilmaterialene fra Hedeby.

Fortsatt fornøyd?
Livet er gått videre siden vikingtidsutstillingen i Oldsaksamlingen åpnet i julestria i
1993. Kaupang-funnene Bind Il er trykt (Blindheim & Heyerdahl- Larsen 1995). (For
letthets skyld bruker jeg Bind Il når jeg henviser til denne kilden). Kunne jeg nå i ettertid
fortsatt forsvare den løsningen jeg engang valgte da jeg framstilte en kvinne som repre105

Fig. 3. Denne spesielle bronsespennen er brukt som symbol for presentasjonen av Kaupangfunnene. Det er med glede jeg kunne konstatere at de valgte en spenne fra en av de mange kvinnegravene. Foto: Eirik I. Johnsen, Universitetets Oldsaksamling

sentant for handelsfolkene? Det kriblet litt da jeg tok den for meg for å se om undersøkelsene fra 50-tallet stemte overens med det materialet som var presentert i Bind I. Var
forholdet mellom manns- og kvinnegraver omtrent det samme som det Nicolaysen og
Gustafson hadde konm1et fram til? Valget jeg engang tok, ble verifisert.
Etter gjennomgangen av funnene fra søndre Bikjholberget og Lamøya fikk Birgit
Heyerdahl Larsen fram 8 kvinner mot 22 menn og 2-3 ukjente (Bind Il: 125). Fordi en del
av likene fra søndre Bikjholberget også var ostelogisk undersøkt, fikk hun fram flere
individ enn det gravgavene ville ha fortalt. Noen graver inneholdt flere individer (Ibid:
17f). Selv om det ikke hadde vært så lett å konstatere dette ut fra gravgodset alene, ville
jeg nok ha stusset flere ganger. Ofte er det sammenfall mellom flere osteologiske påviste
individer i en grav og uvanlig funnsammensetning. Graven «Forargelsens hus» (grav IV
og V) viste seg å inneholde 7 voksne og 2 barn; 4 var menn, mens 3 var kvinner. Gravanlegget inneholdt blant annet 4 ovale spenner, samt en funnkonsentrasjon med likearmet
spenne, armbånd og 22 perler (Ibid: 21ff). Jeg ville vel ha antydet at graven inneholdt 2
sikre og l usikker kvinnegrav. Funn av 3 sverd, 3 økser og 2 spyd fra dette anlegget ville
fått meg til å nøle med å koble dette til en enkelt mann. Det er tvilsomt at jeg ville ldare å
se fire, og ikke tre menn. Barna ville jeg ha oversett.
Legger jeg mine luiterier til grunn for å bestemme manns- og kvinnegraver på søndre
Bikjholberget og Lamøya, avviker mitt resultat noe fra det som presenteres i Bind Il. Jeg
ser 9 kvinner ut fra antall ovale spenner, og jeg lander på 17 menn ut fra våpensammen106

setningen- fordi funn med øks uten andre våpen faller ut. I tillegg regner jeg med l usikker kvinnegrav ut fra funn av likearmet spenne, armbånd, 22 perler og spinnehjul (KN).
Det var ikke enkelt å finne ut hvor mange gravanlegg som egentlig fantes på nordre
Bikjholberget. Forholdene var uhyre kompliserte med omrotete graver, og når de heller
ikke var markert på overflaten, ble ikke utgravingen og tolkningen enklere. Blindheim
har likevel sannsynliggjort, ut fra observasjoner, hvilke gravgaver som hører til hver
enkelt grav, selv om hun ildæ kan si hvor mange graver gravfeltet opprinnelig har inneholdt (Ibid: 55). Jeg har fulgt hennes vurderinger. På nordre Bikjholberget opererer hun
med 12 kvinner mot 17 menn og 1-2 uvisse.
Samlet ville undersøkelsene av gravene på Lamøya og Bikjholbergene ha gitt 21 kvinner og 34 menn. Valget jeg engang hadde tatt med å framstille en kvinneskikkelse som
handelsrepresentant ut fra tidligere kunnskap og gjennomgang av gravmaterialet i Bind I,
virket helt plausibelt også etter gjennomgangen av gravene i Bind Il. Med mine kriterier
lagt til grunn, vil antallet være 33 sikre+ 2 usikre kvinnegraver mot 54 menn fra gravfeltene nede ved handelsplassen. Funnbildet med så stor prosentvis kvinneandel avviker
sterkt fra det som ellers er vanlig i litteraturen.
Blindheim og Heyerdahl Larsen understreker at det er funnet færre kvinner enn menn
på gravplassene (Ibid: 126). Jeg forbauses over denne presiseringen. Jeg ville i stedet ha
framholdt det store antall kvinnegraver i gravmaterialet fra handelsplassen som skiller
seg ldart ut fra det vanlige funnbildet. Når kvinnegravene utgjør mer enn halvparten av de
kjønnsbestemte gravene, burde de slik jeg ser det, heller ha lett fram til forldaringer på
det atypiske funnbildet. Kanskje skyldes påpekingen og understrekingen at de rett før
henviser til Dommasnes arbeider fra Hordaland og mitt fra Nord-Rogaland? De avviser
ikke tollmingene våre, men de framhevder at våre arbeider er preget av en feministisk
vinkling. Kanskje det er dette som har fått dem til å foreta denne presiseringen? Jeg
mener de underkommuniserer det store innslaget av kvinnegraver på Kaupang.

Heldig valg
Kvinnen som møter deg på handelsplassen i utstillingen er ikke ung og rak, men eldre og
krokrygget. Hun kunne godt ha vært lagt i grav på Bikjholberget. Det var mulig å fastslå
alderen på 5 av de gravlagte kvinnene. Tre av dem var mellom 40 og 50 år. Høyden jeg
valgte, passer også godt. Det er sannsynliggjort at to av kvinnene ville ha vært 155-160 m
høye (Ibid: 124).

Velkonunen .. og ...frenunede stenuner blandes med våre ..
Hvilket grunnlag hadde jeg for dette utsagnet i introduksjonsteksten? Det var sannsynlig
at folk kom hit langveisfra. Kaupang er karakterisert som en internasjonal handelsplass.
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Fig. 4. Utbredelse av ulike kvinnedraktsmykker i Norden. Illustrasjonen er hentet fra
Sigrid H. H. Ka lands artikkel i utstillingskatalogen til for Viking og Hvidekrist (red. E. Roesdal)
København 1992 s. 192.

Når Ottar laget en detaljert beskrivelse av veivalget for det engelske aristokratiet, var det
rimelig at folk kom hit vestfra. Kong Alfred hadde vel mindre interesse av en liten markedsplass? Ottar trakk ildce fram andre handelssteder enn Kaupang og Hedeby. Han startet sin reisebeskrivelse sør for bjarmernes land. Lenger dro han ikke <1or unfrithe». Dette uttrykket er blitt forldart med at det ildce fantes avtaler som gjorde det sikkert å dra og
handle med bjarmeme. Ut fra skriftlige ldlder fra 800-tallet vet vi at det har eksistert sikkerhetsavtaler for handelsfolk som reiste på kontinentet. Dro en avgårde med dyrebar
last, måtte en kunne føle seg trygg. Konger og høvdinger sto som garantister. Det var i
deres interesse at det hersket fred og orden på handelsstedene (Roesdahl 1989: 137).
Fantes det også avtaler om at folk utenfra skulle gravlegges på gravplassene på handelsstedet? I gravmaterialet på de store gravfeltene på Hedeby og Birka var det mulig å
spore flere fremmede graver- graver etter folk som kom både øst- og vestfra (Ibid: 136).
Materialet til Stalsberg pekte i samme retning.
Hadde dette også skjedd på Kaupang? Kunne det store antall kvinnegraver forldares
med at det var vanlig å begrave personer- både menn og kvinner- som kom reisende hit
og som døde under oppholdet? Kunne det være løsningen på det avvikende funnbildet?
Representerte noen av de mange kvinnegravene folk som kom langsveisfra for å
bytte/produsere varer? Det var ikke lett og liketil å besvare et slikt spørsmål. De ovale
spennene som jeg hadde brukt for å skille ut kvinner, fantes både i Norge, Sverige og
Danmark. I Finland var de ofte runde (Kaland 1992: 192 fig.1) (Fig. 4). Stalsberg hadde
det enklere i Russland. Smyldcene var lettest å sldlle ut. De avvek fra de nordiske. Var det
delior hun fikk fram det atypiske funnbildet med en overvekt av kvinner på de russiske
gravplassene? Klesdrakt markerte status og kjønn, men også kulturell identitet.
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En langveisfarende kvinne?
Jeg forsøkte å lete etter atypiske trekk i gravmaterialet i Bind I før teksten ble sluevet. Var
det mulig å finne personer av fremmed opprinnelse? Et enkelt importstykke kunne ildce
bmkes. Et slikt kunne folk ha ervervet seg gjennom handel og fulgt eieren i graven. Jeg
måtte kunne påvise flere fremmedartete trekk i gravgods og/eller gravsldldc for å være på
sikrere gmnn.
Det er mulig jeg fant en kvinne som kom langveisfra i en grav (C27997 C). Her var det
et markant innslag av fremmedartete gjenstander. Kvinnen ble gravlagt med 2 + 2 armbånd/ringer. Så mange armbånd var uvanlig ildce bare i Norge, men også i Sverige. I Finland hadde kvinnene derimot ofte hatt 2 armbånd mndt hvert håndledd, og det var ikke
uvanlig at finske kvinnegraver kunne inneholde 4- 8 armbånd/ringer (Bind I: 132). Kvinnen «vår» hadde også et kraftig bronsekjede som ofte fantes på Gotland. De 5 bronsespiralene kvinnen ble gravlagt med, var av finsk/baltisk opprinnelse. De kunne være fra et
halskjede, men de kunne også ha vært knyttet til et hodeplagg som er vanlig i Finland
(Kaland 1992: 192). Den «strildcete» bronsesnoren var også en gjenstand som fortrinnsvis fantes i finsk/karelsk/baltisk område (Bind I: 132f). Vi hadde heller ingen paralleller
til den rektangulære spennen i norsk materiale, men den kunne jevnføres med et funn fra
Hedeby (Ibid: 131). De ovale spennene stemte godt overens med våre egne. Den lilcearmete spennen fantes i Norge, men var sjelden. De nærmeste parallellene kom fra Birka.
Denne rike kvinnegraven inneholdt også en liten dyrefigur som kan være en knopp fra en
oval spenne, 19 perler og en sigd. Samlet virket smyldceoppsettet fremmedartet. Selvsagt
kunne stedegne mennesker ha byttet til seg alle de eksotiske smykkene, men jeg fant det
lettere å forldare sammensetningen, hvis jeg knyttet dem til en kvinne som kom til Kaupang fra Østersjøkysten.
Denne rike, spesielle graven kom fra en båtgrav på nordre Bikjholberget. Kvinnen var
ikke gravlagt alene. Båten inneholdt også en annen kvinnegrav og ihvertfall l mannsgrav. Ytterligere en mann kunne ha vært gravlagt her, siden det ble funnet både et sverd
av Jan Petersens type X og et sverdfragment som ikke kan typebestemmes, ved siden av
flere våpen og redskap. Funnforholdene var uldare på grunn av omroting av jordlagene,
og det var ildce alltid enkelt å bestemme hvilke gjenstander som hørte til de bevarte skjelettene (Ibid: 217-220).

Flere frenunede?
Var den ene fremmedartete kvinnegraven en ensom svale? Jeg lette ivrig. Kunne jeg finne flere? I gravene som ble undersøkt i 1950-54 på nordre Bikjholberget, var det et funn
som kunne representere en person av fremmed opprinnelse. I K/1954 V ble det funnet et
keltisk korsformet smyldce og 7 perler og sannsynligvis en mynt (Fig. 5). Jeg hadde valgt
å plassere dette funnet under temaet: «Noen trodde på andre guder» i utstillingen. Jeg
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mente det kunne representere en kristen
begravelse på Kaupang. Funnomstendighetene fant jeg først senere beslaevet i Bind
Il, etter utstillingsåpningen. Var det trekk
ved dette gravanlegget som kunne underbygge denne hypotesen etter gjennomgangen av Bind Il?
Grav K/1954 V skal også ha inneholdt
kniv og pilespiss, men de ble funnet i et
dypere nivå. Blindheim spør om denne graven skal sees i sammenheng med K/1954
grav VI. De to gravene lå svært nær hverandre, men fordi kraniet lå såpass langt
unna smyldcene valgte hun å tolke dem
som to separate graver. Steinpakningen
over gravene virket tynn og tilfeldig. Funn
av 32 nagler, som lå over liket og gravgavene, indikerte ikke båtbegravelse, men
Fig. 5. Kan disse gravgavene knyttes til en person som kom utenfra og som ble gravlagt på
heller en kiste (Bind Il: 81f).
Kaupang? Foto: O. Holst, Universitetets OldKistegrav har vi også i K/1953 grav V.
saksamling
Dette gravanlegget framheves som et av de
merkeligste og vanskeligst tolkbare av alle
gravene på dette gravfeltet. Den døde mannen synes å ha blitt presset ned i et svært smalt
kammer, som ble dekket av en styreåre (Ibid: 72). Mannsgraven burde også ha inneholdt
både perler og en trefliket spenne. Det finnes ingen paralleller til omamentildcen på denne spennen i det norske materialet (Ibid: 71).
Hedenske begravelser i kister og uthulete trestammer er uvanlig treldc i Norge. Noen
gravanlegg fra dette feltet inneholder også «atypisk» gravgods. Blindheim opplyser at det
var ofte svært vanskelig å sldlle de ulike gravene fra hverandre. Hun påpeker at det må ha
vært «trangt om saligheten». Gravfeltet ble oppfattet som rotete. Ingen gravmarkeringer
var til stede. I tillegg til graver med gravgaver fantes det også nedskjæringer med skjelettrester uten gravgaver, samtidig som det også var løse skjelettrester uten gravgaver
mellom gravene. Et betydelig antall gjenstander, som ikke kunne knyttes til bestemte graver, var gjenstander som karakteriseres som unica (Ibid: 55).
De fleste døde var lagt i båt. Ofte kunne båtene romme flere individer. Blindheim
poengterer at eldre båtbegravelser ofte var ødelagt av nye båtgraver. Flere ganger hadde
en lempet likene ut for å legge ned et nytt. Selv om de døde som oftest fortsatt lå «fredelig i sine graver», fantes det unntak. I en grop ble det funnet en mengde omrotete bein.
Hun spør om dette var et resultat av rituell partering eller om en hadde en samlet sammen
bein fra andre grav anlegg (Ibid: 113).
Kan denne sammenblandingen av graver sammenlignes med det vi finner på kristne
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middelalderkirkegårder der eldre graver ofte skjæres over av yngre? På kirkegårder finnes ofte beimester i gravfyll og jordlag, og det kan også forekomme «beinhus» der en
oppbevarte bein fra gamle graver- fordi likene/beina ikke skulle utsettes for sollys i følge Kristemetten (Vibe Muller 1996: 176m. anf. litt).
Blindheim slår fast at det må ha hersket en ganske stor grad av villcårlighet i begravelsene på nordre Bikjholberget. Begravelsene ga inntrykk av improvisasjon. Hun stiller
spørsmål om det kan ha sammenheng med plassmangel eller manglende pietet på grunn
av at de gamle nonøne trosforestillingene sto for fall (Bind Il: 110). Under utgravningene forsøkte de å spore kristen innflytelse i gravene. Rommet gravene kristne som hadde
besøkt stedet? Kunne noen være «nyomvendte»? Noen graver som ikke inneholdt gravgaver på søndre Bikjholberget, er tolket som kristne, men de avviser at det finnes slike på
nordre Bikjholberget (Ibid: 134).
En kan med rette undres over gravleggelsene på nordre Bikjholberget. Her kan en spore en tilsynelatende manglende respekt. Ofte er graver med rikelige grav gaver, som tyder
på at døde har hatt høy sosial status, blitt utsatt for ødeleggelser på grunn av nye begravelser. Blindheim påpeker at gravene tilsynelatende ligger samlet etter et prinsipp «her
hører jeg tiVdette er min families grav» (Ibid 110). Kan en alternativ forldaring være:
«Her hører du til i båten din - siden du kom reisende hit»? Kanskje var en mindre pietetsfull når en gravla folk fra fremmede egne? Vanligvis er gravminnene sett på som et
sted der ætten æret sine døde formødre/forfedre gjennom årlige riter. Hvis deler av dette
gravfeltet var «for de andre», var dette sannsynligvis mindre viktig. De atypiske funnforhold-ene og det store innslaget av kvinnegraver enn på dette gravfeltet ved Viksfjorden
kan kanskje forklares ut fra en slik hypotese.

Skiller Kaupang seg fra Tjølling?
Det er rimelig å tro at det har eksistert en ens oppfatning av hvem og hvordan en person
skulle gravlegges innenfor et relativt begrenset område. Det er naturlig å anta at lik evighetsforestilling, lik tro, lik ideologi gjenspeiler seg i lik gravskildc Kan forldaring på det
massive innslaget av kvinnegraver og de avvikende gravformene på denne viktige handelsplassen være at folk med ulike trosoppfatninger tidvis har bodd side om side? På handelsplassen gravla kanskje folk sine døde på en særskilt måte som skiller seg fra det de
ville ha gjort under andre omstendigheter? Det nordiske gravmaterialet fra Russland,
med en overvekt av kvinner, kan tyde på det.
Skal teorien min holde om at flere kvinner ble lagt i grav på Kaupang, fordi de også
hadde andre roller utenfor det vanlige gårdsmiljøet, bør forholdet mellom kvinne- og
manns graver på Kaupang skille seg ut fra gravmaterialet i nærområdet.
Når jeg utelater gravfunnene fra Kaupang, har jeg fått fram 52 vildngtidsgravfunn fra
Oldsaksamlingens databaser som kan stedfestes til andre gårder i det gamle Tjølling. Jeg
har fulgt de samme kriteriene for å sldlle mellom manns- og kvinnegraver. Resultatet ble:
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18 mannsgraver mot 3 sikre kvinnegraver og 31 av uvisst kjønn (4 av disse er sannsynlige kvinnegraver). I motsetning til Kaupang er ikke disse gravene fagmessig undersøkt.
Antall gjenstandstyper er sannsynligvis langt fra fullstendig, og vi mangler opplysninger
om gravanleggene.
Hvor ble de tre kvinnene i Tjølling gravlagt? Lå gravene langs viktige ferdselsveier?
Fantes de i nærheten av gamle administrative/ religiøse sentra slik som ofte var tilfelle i
Gudbrandsdalen?
En enslig oval spenne fra overgangen 700/800-tall fra Hosle (C 28411) kan muligens
forklares med en indre led fra Klåstadkilen og over mot Hemkilen. Dette kan ikke ha vært
en åpen skipsled på 800-tall, men Tollnes stiller spørsmål om ikke dette 700 meter brede
eidet kan ha vært et båtdrag. Det høyeste punktet på denne strekningen er ikke mer enn 8
m, og dette er markert med en vel 5 meter reist stein. Blindheim antyder at den kan markere et båttreldc etter paralleller i Sverige (Bind I:27).
Det andre funnet som også inneholder llingspenne og 12 perler (Cl0031-33), kommer fra Sandnes. Fra Sandneskilen fra Sandefjordsfjorden kan det på 800-tallet ha vært et
åpent sund hvor mindre båter kunne krysse ved høyvann, selv om det høyeste punktet ligger på grensen (Ibid: 25). Tollnes mener imidlertid at selv om det ikke har vært åpen passasje, har det ikke vært vanskelig å trekke båter over de 80 - l 00 m som eventuelt må ha
ligget over havet (Ibid: 27). Leden utaskjærs rundt Eftanglandet (Torsøy) var værutsatt
og vanskelig med utallige båer og skjær.
Det virker ikke ulimelig å se disse to kvinnegravene i sammenheng med handel, ferdsel til Kaupang eller framstilling av handelsprodukter. Tett ved funnstedene har vi muligens indikasjon på kamproduksjon. Hele 12 kammer er kommet inn fra Eide. Disse var
sikkert tenkt for et større marked. Kammer har vært viktige handelsvarer. Det kan bare
være et pussig sammentreff. Det er intet som sier at kvinnegravene skal knyttes til funnene fra Eide.
Det er mer usikkert om det tredje funnet fra 800-tallet fra Skallberg, som også inneholdt to bronsearmbånd og 173 perler (C 2318-20), kan forldares på samme måte. Skallberg ligger riktignok langs den gamle veien som følger det ytre raet østover fra ferdselsknutepunkt ved Vollen (med middelalderkirken og Prestegården) til Istreelva mellom
gårdene Istre og Hybbestad (Bind I: 22). Hybbestad, som er nabogården til Skallberg, har
gitt et rikt smedgravfunn (C 24338). Blindheim trekker inn smedgraver for å belyse bakgrunnen for handelstransaksjonene på Kaupang (Ibid: 44). I smedgraven er det også funnet en støpeform i kleber for sølvbarrer. Det angloirske sverdet viser kontakt utover landets grenser. Kanskje er handel eller framstilling av handelsprodukter likevel forldalingen?
I tillegg til de silae kvinnegravene som ligger langs ferdelsveier østover, har vi 4 gravfunn med 11- 19 perler uten ovale spenner. Disse bør også være kvinnegraver. Ett funn
med 13 perler (C 17089) kommer fra Vik ned mot Varillfjorden. Varill viser til ferdsel.
Det er sammensatt av klippe + brygge, båtstø (NG=Norske Gaardnavn: 295).
De tre resterende gravene med bare perler kommer fra sentralområdet oppe på flata
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ved middelalderkirken - fra gårdene Valby, Huseby og Gjerstad. Dette har vært et viktig
ferdselsknutepunkt (Bind 1:22, Myhre 1992: 26). På Valby som har gitt flere rike graver
fra yngre romertid, har det vært reist en stor steinsetning (Blindheim 1974: 75). Der hvor
middelalderkirken bygges, har det ligget et gammelt kultsted ut fra de sakrale navnene.
Gud er sammensatt av genetivsformen av gud+ vin (jmf. NG: 292). Rett ved ligger Lunde- den hellige lunden (Sandnes & Stemshaug 1997: 296). Det gamle navnet Skiringssal
er også et hellignavn. Mange har gjettet på at dette skulle knyttes til fmktbarhetsguden
Frøy. Blindheim tror Skiringssal bør omfatte hele Tjølling herred (1972: 90). Dagfinn
Skre mener at det er god gmnn til å tro at Skiringsal var det opprinnelige navnet på gården Huseby (Skre 1998: 38)
Ett funn kommer fra kongsgården til Olav Geirstadalv hvor han hauglegges i følge
Snorre (Ibid:48). En har diskutert om kongsgården Snorre nevner, skal være denne i Tjølling eller om det kan være Gjekstad i Sandar. Det er også sådd tvil om bmk av Ynglingatals opplysninger om de ulike kongenes gravsteder, fordi diktet først kanskje er fmfattet
på 1200-tallet (Myhre: 1992: 277), men Bjø1n Myhre mener også at nettopp dette området har vært under kontroll av Ynglingeættens herskerdynasti. Her lå tingplass, kultsted og
administrasjonssenteret. Handelsplassen på Kaupang ser han i sammenheng med dette
sentralområdet (1992: 26).
Det siste funnet med bare perler kommer nettopp fra Huseby som kan være gården der
kongen fikk huset hirden sin etter Steinnes teori. Husebygårdene og deres plassedng
knyttes til en gammel veitsleordning og administrasjonsfunksjoner knyttet til kongemakten (Steinnes 1953, Sveås Andersen 1977:65, Sandnes & Stemshaug 1997: 113).
Kvinner som styrte husholdningen på de gårdene der kongen og hans menn hadde
veitslerett, kunne kanskje få en grav utover det allminnelige? Fikle de alle perlene i gave
for utviste tjenester? Representerer disse kvinnene noe annet siden de ovale spennene
manglet? Tidligere har jeg tmkket fram at kvinnene kunne ha spesielle funksjoner i gamle
administrative sentra. Handel og overoppsyn med framstilling av handelsprodukter er
bare deler av de rollene jeg har foreslått for de gravlagte kvinnene i Nord-Rogaland og i
Gudbrandsdalen. Jeg har antydet andre mulige «yrkeskategorier» basert på sagatekser og
middelalderkilder: kjøkekoner, heimekoner, portkoner, volver og gydjer (Høigård Hofseth
1988: 23, 1990: 92). Listen kan utvides med ldoke koner, kvinner med kunnskap om bmk
av legende urter. Har en tjent som barselkone ved vanskelige, betydelig fødsler for kvinner innenfor aristokratiet, kunne en kanskje belønnes med en spesiell begravelse. Kanskje
var kvinnene fostermødre for bmn til framstående personer innenfor aristokratiet.
Funnstedene for kvinnegravene i Tjølling styrker teorien lnin om at kvinner som gravlegges i vikingtid, var noe i kraft av seg selv, og at de sannsynligvis ikke satt igjen som
enker på store gårder. Selv i nærområdet rett ved Kaupang er kvinnene langt svakere representert enn på selve handelsplassen, lest ut fra gravmaterialet. Her er l av 6 kjønnsbestemte
graver bygget over en kvinne. På handelsplassen utgjorde kvinnegravene mer enn halvparten. Selv om jeg regner med gravfunnene med bare perler, vil fortsatt forholdet mellom
manns- og kvinnegraver avvike kraftig fra det vi fant på gravfeltene nede ved handelsstedet.
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Hvis tolkningen er at de gravlagte kvinnene oppnådde den spesielle statusen å bli
gravlagt med gravgaver på lik linje med menn, fordi de hadde andre <<Yrkesroller» enn
husfruer på store, rike gårder, er det forstålig med en større andel kvinnegraver på handelsplassen. Funnstedene for de sikre kvinnegravene i selve Tjølling finnes fortrinnsvis
langs viktige ferdselsveier til handelsstedet. Det styrker hypotesen min. Er handel en av
de viktigste forldaringene, er det naturlig at vi finner langt flere gravdlagte kvinner på
selve handelsplassen enn langs ferdselsveiene som førte dit.

Hvordan var forholdet i Brunlanes?
Nysgjerrigheten var pirret. Fant jeg det samme mønsteret hvis jeg tralde inn andre nærområder? Kunne jeg klare å tolke grav gavenes språk? Hvor og hvorfor gravla samfunnet
noen utvalgte kvinner? Undersøkelsen så langt ga antydninger til svar. Hvordan var funnbildet i Brunlanes?
Jeg har i alt fått fram 43 gravfunn fra vildngtida fra databasene fra dette lille herredet.
Ut fra mine kriterier får vi: 18 mannsgraver, 10 kvinnegraver, mens 15 regnes som usikre
(2 av disse kan være kvinnegraver ut fra funn av et armbånd).
I Brunlanes var forholdet mellom kvinne- og mannsgraver omlag som fra gravfeltene
på Kaupang. Ut fra min hypotese, var resultatet tilsynelatende nedslående. Eller er det
det? På Kaupang har vi en sikker handelsplass, men må den ha vært den eneste? Blindheim viser til J ankuhns hypotese om at det kan ha ligget flere mindre handelssentra langs
kysten i tillegg til de store. Her kunne handelsfolk hvile ut på lengre handelsferder. Her
kunne de søke havn for å unngå kamp mot pirater, og de kunne laste opp lokale handelsvarer (Bind I: 16). Avtalene som ble inngått mellom de lokale herskerne slik at folle kunne reise risikofritt mellom handelsstedene, tilsier at en må ha kunnet søke nødhavn på farlige strekninger. Nærmm·ådene langs den viktige leden til Kaupang var sannsynligvis
«fredet» for oppankring. Her sørget makteliten for at folle forpliktet seg til å ta imot dem.
Sannsynligvis ble de rikelig lønnet for disse oppgavene. Det må ha vært viktig å legge
forholdene til rette. Folk måtte nok yte sitt ytterste for å fremme en ønsket internasjonal
handelstrafildc.
Den lune bukta innenfor Nevlunghamn må ha vært et kjært sted å ankre opp til alle
tider. De korte havstrekningene både østover og vestover kan være røff nok når vinden
står på. «Tjodleia framom Nesjar>> har urent og farlig farvann (Ibid: 24). Ingen holmer og
skjær skjermer leden. I denne rommelige bukta kan folk ha ligget landfaste og ventet på
gunstig bør, før de tok den siste etappen østover til handelsplassen ved Kaupang hvis det
var dit de skulle. En ldart markert og relativt stor nausttuft er påvist ved vildngtidas
strandlinje. Tollnes finner det rimelig å dvele ved denne havna og gir en utførlig beslcrivelse av forholdene, fordi han ser en sammenheng mellom denne og Kaupang (Ibid: 24 ).
Ildee all ferdsel langs kysten har vært fredelige handelsreiser. Slik Snorre beskriver
havna innenfor Nevlunghavn, tyder det på at den har vært godt kjent. Svein Jarl dro sør114

Fig. 6. Vekten fra Do/ven viser indirekte at de skjermete havnene sørpå Brunlaneshalvøya var sentrale for den handelsvirksomheten som foregikk sør i Vestfold i vikingtid. Foto: Ø. Hjort Søren sen,
Universitetets Oldsaksaksamling

over fra Trondheim straks over jul med en stor hær for å bekjempe Olav den hellige.
Hæren vokste underveis. Erling Skjalgson ble med fra Rogaland. Rett før påskedagen
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seilte hæren forbi Grenland og la til ved Nesjar. Hellig Olav var forberedt. Han dro fra
Viken for å møte dem med hæren sin. Han visste tydeligvis hvor han vil treffe dem. Deretter brakte slaget løs nettopp i havna der Svein hadde ankret opp. Mannefallet var stort.
Verst gilde det for Svein og hans menn (Snone 1979 utg.: 239). Småkonger, jarler og
mektige menn søkte vel velde fra sleipene når de lå landfast. I større havner fikk folk av
slik rang både husrom og godt stell. Gjennom veitsleordningen sørget samfunnet for
makteliten. Motytelsen var kanskje en grav utenom det allminnelige.
Nede ved havna ligger Løvall =vollen der en lastet om (NG: 325). Det indikerer en
form for handelsvirksomhet. Vekten, handelsfollcenes viktige redskap, er ildce funnet her
nede ved fjorden, men på Dolven- omlag 5 km unna (Fig. 6). I gjennomgangen av insulær import til Vestfold treldees det fram at ringspenner, ringnåler, beslag og remspenner er
rileelig representert i Brunlanes (Bind I: 196, fig 1). Disse importgjenstandene føyer seg
pent til de alle funnene med importvarer vi har fra og med bronsealder og gjennom hele
eldre jernalder fra dette landskapet.
Området har også vært møtested for kulthandlinger. Brunlanes er speldcet med hellignavn, og det er aldri langt til en steinldrke fra middelalderen. En ligger på Berg, den andre
på Tanum. Ser vi på kvinnegravenes plassering, er det ildee nødvendigvis slik at de gravlagte kvinnene i denne egnen skal knyttes til handel, men kanskje vel så gjerne til kult.
Halvparten av kvinnegravene kommer fra nærområder til gamle kultplasser. Riktignok har
varer byttet hender når mektige mennesker møttes til de faste religiøse festene. I Orknøyingenes saga kan vi lese at når Ragnvald jarl stanser opp for å feire jul, ble det også avtalt
en fredhellig tid på et avgrenset sted, slik at en kunne få handlet (Brendalsmo 1994: 29m
anf. litt). En slik ordning kan ha lange røtter. Selv om Tacitus ikke er en pålitelig ldlde i
alle henseende, virker opplysningen om at våpnene skal legges velde, og at fred og fordragelighet skal herske når Nerthus gjestet menneskene som dyrket henne, troverdig.
Tre kvinnegraver stammer fra Holjum =den hellige heimen (NG: 325), og en kommer
fra Gusland =gud+ land (NG: 323). Fra disse 4 gravene har vi bare bevart de ovale spennene. På Hvatum, rett nord for Gui = gud+ vin (NG:310), filde den gravlagte kvinnen
også 11 perler og bissel (C 31551). Middelalderldrker legges gjennomgående på sentrale
områder innenfor de ulike bygdelagene (Helleland: 1996: 129). Det er kanskje ildee tilfeldig at 4 av kvinnegravene kommer fra området rundt den gamle steinldrken på Berg?
Gravminnet på fra Berg bør ha inneholdt to individer fordi funnet omfatter 3 ovale spenner. I tillegg finnes en trefliket spenne, ringnål, perler og ldeberkar (C 19179-85). På
nabogården, Berven (=berg+vin), ble to kvinner lagt i grav. Den ene fikk staselige gravgaver: 2 ovale spenner, trefliket spenne, ringnål, spinnehjul, bissel, ldeberkar og sigd (C
18436). Den andre ble gravlagt med en likearmet spenne i tillegg til de to ovale (C
17996).
Det siste funnet kommer fra Jordet som ligger ut mot Larviksfjorden. Dette kan forldares ut fra ferdsel. En kan ha blitt liggende i den lune bukta for å vente på god bør før
en la ut på den siste etappen til Viksfjorden eller før en tok sjansen på å forsere det farefulle farvannet rundt Brunlaneshal vøya.
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Gjennomgående ligger kvinnegravene i Brunlanes i sentralområder- gamle som yngre. All importen i gravmaterialet fra eldre jernalder viser at det tydeligvis har vært av stor
betydning for folk utenfor Norges grenser å pleie politiske forbindelser med mektige
ætter i dette landskapet. Kontroll over neset har vært uhyre viktig. Landskapet med gode
havnemuligheter og kryssende ferdselsveier, store utmarksområder og lettdreven jord
forklarer kanskje de to steinldrkene fra middelalderen, det store gravfeltet på Mølen, alle
de sakrale navnene - og bakgrunnen for noen av kvinnegravene?

Kvinnegraver langs leden østover
Bjørn Myhre treldcer fram 5 sentra som peker seg ut i Vestfold: Mølen, Kaupang, Gokstad, Tønsberg og Borre. Det de har til felles er plasseringen nær viktige ferdselsårer/seilleder med gode havner. Han konstaterer at avstanden mellom dem er omtrent lik (Myhre
1992: 34).
Området nær Mølen og Kaupang hadde et stort innslag av kvinnegraver. Hvordan var
det i sentrumsområdet som trekkes fram nær Gokstad i Sandefjord? Finner vi et lignende
bilde eller er forholdet mer likt det vi fant i det gamle sentralomxådet i Tjølling der kvinnegravene var mindre framtredende? Ligger kvinnegravene langs leden østover fra Kaupang til Skaun!Sandar som sannsynligvis har fulgt Sandefjordsfjorden på innsiden av
Vesterøya videre ned Mefjorden for så å fortsette gjennom sundet sør for Hafallen på
Østerøya til Lahellefjorden og videre mot Tønsberg (Bind I: 30, fig 7)? Dette sundet (Fig.
7) mellom Vesterøya og fastlandet har tydeligvis hatt stor betydning gjennom lang tid.
Det vitner depotfunnet med 2 hengekar og en brillespenne fra bronsealder om.
Ser vi på funnfordelingen fra denne kommunen, har jeg fått ut 56 gravfunn fra vildngtid: 27 mannsgraver, 4 kvinnegraver og 25 av usildcert kjønn, samt ett funn kan være en
ødelagt kvinnegrav. Fra Førstad har vi en enslig fragmentarisk oval spenne.
Vildngtidssenteret er knyttet til Gokstad (Myhre 1992: 26) som ligger rett innenfor
fjordarmen som skiller Vesterøya fra fastlandet. Den rike manns graven fra omlcring år 900,
stammer fra en begravelse i en 50 meter stor og 5 meter høy haug. Flere knytter Y nglingekonger til området, og Steinnes har lagt stor vekt på at det finnes en Huseby gård på Vesterøya. Han tenker seg et kongelig administrasjonssentrum rundt Gokstad/Geirstad (Gjekstad)
og Huseby lik det som har ligget ved Tjølling/Huseby/Kaupang (Ibid:29). Fra dette mm·ådet kjenner vi ildce til noen kvinnegraver, men rikelig med mannsgraver. Jeg hadde håpet å
finne kvinnegraver fra Lahelle (et bruk under Gjekstad) på østsida av Østerøya. Ut fra navnet er det her folk har lastet om varer til sldp, og her har også Frøya hatt sitt berg (= Preberg) (NG: 272). Det var nedslående å konstatere at vi ildce kjenner til kvinnegraver fra
vildngtid herifra; bare et par mannsgraver. I denne sentrale delen delen av Vestfold har
kvinnene tydeligvis stått svakere enn i Brunlanes og ved Kaupang lest ut fra gravfunnene.
2 av de 4 kvinnegravene stammer fra Nicolaysens undersøkelser fra to store gravfelt.
På Elgesem på Raryggen ble en kvinne på 900-tallet lagt i et allerede eksisterende grav117
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Fig. 7. Seilleden inn til Gokstad i Sandar med et havnivå 3-4 meter høyere enn i dag. Kartet er
utarbeidet etter Tollnes 1979. lllustrasjonen er hentet fra Bjørn Myhre: Arkeologiske kilder og
Ynglingeættern. Osebergdronningens grav. Oslo 1992 s. 28.

anlegg. I en rund steim·ing fant skolebestyrer Sørensen i 1902: 2 ovale spenner, et spinnehjul, skTinbeslag, haspe, låsefjær, nøkkel, saks, linhelde, seletøysbeslag, smykkenål,
liten bronsering, beinnål, vevtyngder, brente bein og kull. I Norske Gaardnavne (=NG)
antydes det at Elgesem kan ha sammenheng med det gotiske *alhs (=tempel), og at navnet viser til alle de fredhellige gravminnene som finnes her (NG:284). En har diskutert
om runesteinen, som ble funnet i en grav fra foll<evandringstid (C 17791), også kan forklare navnet. På hellen står ALU, toll<et som «hellig». Alu skal være et trylleord for vern
(Brøgger 1914: 20f). Fortsatt ligger det igjen 31 gravhauger, og det finnes en 40 meter
lang sldpssetting med 21 reiste stein. Gravfelt med kontinuitet i gravminner gjennom
lang tid indikerer et makt- og et religiøst samlingsted (Fabech & Ringttvedt 1995). Funnene fra gravfeltet forteller om bruk fra og med keltertid og ut på 900-tallet.
I 1873 -7 4 undersøkte Nicolaysen 56 gravminner på det store gravfeltet på Fevang.
Han opplyser at etter Kaupang må Fevang ha vært det området som har flest gravminner
i Vestfold (Aab. 1874: 127). Navnevalget antyder kanskje at det ikke var tilfeldig hvor en
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la det store gravfeltet. Ordet Fevang er sammensatt av myrull + gressbevokst slette
(NG:264). Myrull vokser som regel i fuktomTåder. I fØlge Gunhild Røthe (1994:123ff)
har vann og sumpområder spilt en viktig rolle innenfor fruktbarhetskult. Mange gravminner på Fevang var tomme. Av dem som inneholdt gjenstander var de fleste fra eldre jernalder. Urne gravfunn med små jernsmyld<.:er viser bruk tilbake til keltertid. Svanehalsnålen
og La Tene-fibelen forteller om kontakt med Kontinentet. Det er sjelden med våpenfunn
fra eldre jemalder i fylket, men her er det funnet sverd, 2 spyd og skjoldbule med håndtaksbeslag fra romertid. Feltet inneholdt også 11 graver fra yngre jernalder: l kvinne- og
4 manns graver og 6 av usild<.:ert kjønn.
Nicolaysen antyder at kvinnegraven bør være en dobbeltgrav på grunn av gravgavene
og gjenstandenes plassering i haugen (C 6697-7008). I et kullag i sentrum lå to ovale
spenner, 4 glassperler, spinnehjul, bronsenål, gullten, ljå, kniv, mens utallige ldinknaglerl
spikre, ldeberskål og skjoldbule ble funnet i et annet kullag et styld<.:e unna. Gravminnet
eksisterte tydeligvis da de to personene ble gravlagt på 800-tallet. Det inneholdt også 2
leirkar med hank (Aab. 1874: 149).
To av vikingtidsmannsgravene fra Fevang forteller indirekte om handel. En inneholdt
et vektlodd (C 6915), mens en annen ga en angloirsk ringspenne (C 6913). Den rikeste
mannsgraven var en smedgrav i båt. Mannen, som ble gravlagt på 800-tallet, fikk også
med seg med fullt våpensett, stigbøyler, rangle, flere redskap og en reld<.:e husgeråd (C
6461-93).
Når samfunnet valgte å begrave noen mennesker på gravfelt med hundreårige tradisjoner og i eksisterende gravminner i stedet for å lage et nytt gravminne, betyr det kanskje
noe spesielt? Gravgavene i gravene fra
vikingtid indikerer at personene må ha hatt
høy sosial status. A. Bennett (1987: 190)
konlduderer med at i yngre jernalder synes
en å ha markert den dødes kjønn og status
gjennom gravgaver og dyreo:ffer, mens en i
eldre jernalder gjorde det ved gravminnets
form. Kan en grav i et eksisterende gravminne på et stort, tradisjonsrikt gravfelt
sammenlignes med dagens «æresgravlunder» eller større statuer? Har de personene
som gravlegges på de gamle gravfeltene,
spilt en spesielle rolle innenfor en offentlig
sfære?
De to andre kvinnegravene med ovale
spenner fra dette landskapet kan knyttes til Fig. 8. Det er ikke tilfeldig hvem vi skal minnes
til daglig. Er det tilfeldig at en fortrinnsvis velkystleden. De kommer fra Virik, fra innger menn? Når kvinnen dukker opp, pirres nysseilingen til det viktige politiske senteret i gjerrigheten. Hv01jor nettopp henne? Foto:
vildngtida. Funnene fra Virik kan knyttes Ellen Høigård Hofseth
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til et miljø utenfor den vanlige gårds bosetningen. Det gamle navnet Vervikr (=(fiske-)vær
+ vik) forteller at her innerst i Sandefjordsfjorden oppholdt foll<: seg til faste tider på
grunn av rikt fiske (NG: 277). Dette kan de ha gjort lenge før vildngtid. Kanskje skal
sverdet fra bronsealderen, steinhella med skipsrisning og skålgroper på en helle fra en
gravrøys (Brøgger 1918:11) og gravfunnene fra eldre jernalder settes i sammenheng med
det rike fisket? Selv om fiskeværet kan ha gamle røtter, har det tydeligvis vært viktig å
kontollere området også senere. Samfunnets maktelite har nok sørget for at dette ble
holdt i hevd og kontrollert av mektige «væreiere». Den ene kvinnen som ble gravlagt her
på 900-tallet, fild<: også en rund spenne, 55 perler, spinnehjul, en liten ring og et bryne (C
17307, mens den andre fikk 127 perler, 7 spinnhjul og 2 bryner (C 17337).

Et uteglemt område
I sin oversikt over sentralområder stopper ildæ Bjørn Myhre (1992: 34) opp mellom Gokstad og Tønsberg. Det kan skyldes at hans hovedtema er knyttet opp mot Ynglingætten og
tidlig statsdannelse. Han legger vekt på politiske forhold. Heller ikke Blindheim dveler
ved Stokke. Hun diskuterer kun forbindelsen mellom handelsplassene på Kaupang og
ved Tønsberg.
Jeg har sett på forholdene også i Stokke. Her har jeg fått ut 61 graver fra vikingtida: 25
mannsgraver, 9 kvinnegraver og 26 som ild<:e kan kjønnsbestemmes (en av dem er en
sannsynlig kvinnegrav). Til tross for at Stokke ikke framheves i litteraturen, oppfyller
området svært mange av de kriteriene som legges til grunn når en skal forsøke å påvise
handelsplasser/ sentralområder. Kanskje det kan forklare det store antall kvinnegraver?
I følge Blindheim kan indisier på et internasjonalt handelssted være store mengder
importvarer, mynter og hakkesølv (Bind I:ll). I gjennomgangen av insulær import blinker det seg ut et område mellom Melsomvik og Akersvatnet nær den gamle middelalderldrken ved Stokke (Ibid: 176, fig. 1). Bull framhever også at plasseringen av tidlige middelalderkirker er et trekk vi bør bruke når vi leter etter mulige gamle handelssentra. Det
bør også finnes et kultsted i nærheten (Ibid: 16 m.anf. litt.).
Nær den gamle middelalderkirken er det gjort to skattefunn med sølvgjenstander. Fra
Grimestad, nabogården i nord, har vi det største (C 26387). (Fig. 9). Fra Husum, nabogården i sør, er det kommet inn 4 armringer, halsring og en sølvbarre (C 4887-91 & C
6239). Nær Kaupang fantes bare et skattefunn med 6 halsringer i dårlig sølv fra Rauan.
Det var imidlertid fra 1000-tallet og kunne vanskelig settes i sammenheng med markedsplassen, siden den da var forlatt (Ibid: 44).
De to skattefunnene kan forklares ut fra de gode havneforholdene ved Melsom langs
den indre leden mellom Lahellefjorden og inn til Tønsberg. S. Bugge har reist spørsmålet
om ikke Melsom kan bety: «Tingfjorden» og at det beskriver at fjordarmen har ført inn til
et ting eller forsamlingsted. Ordet skal da være avledet av stammen mal og tilsvarer det
gotiske rnal»l (= forsamlingsted, sted der retten holdes). Dette legges til grunn for forkla120

Fig. 9. Det store skattefimnet fra Grimestad, Stokke kan indikere at det lå en handelsplass her i
vikingtid. Foto: Universitetets Oldsaksamling

ringen av Miilaren (= fjorden som fører inn til forsamlingstedet). Gravfeltet med reiste
stein rett ved Melsomvik viser i hvertfall at dette har vært et religiøst samlingsted (NG:
182).
3 kvinnegraver ligger nettopp i området rundt det gamle kirkestedet - og skattefunn121

ene. En er funnet der det største skattefunnet er gjort. På Grimestad ble det begravet en
kvinne på 800-tallet (C 13920), mens graven fra Melsom er fra 900-tall (C 30251). Kvinnegraven fra Bærevar er også 900-tallet. Denne graven inneholdt også et keltisk skålformet beslag (C 20716). Det virker ikke urimelig å knytte disse 3 gravene til en sannsynlig
handelsplass.
De øvrige 6 kvinnegravene ligger langs ferdselsveien som fulgte Raryggen gjennom
Skje. Også i dette omTådet har Blindheim og Heyerdahl Larsen tmld<:et fram insolær
import. Er det tilfeldig at disse gjenstandene stammer fra kvinnegraver? Ut fra sognenavnet får en et inntryld<: av at dette har vært et spesielt samlingsted. Skje = Skeidhaugar.
Førsteleddet er skeia, mens etterleddet -haugar må framheve mengden av gravminner
som har ligget på reld<:e og rad fra Bentesrød og nedover langs Raryggen til grensen mellom Stokke og Sandefjord (NG: 190f).
Nicolaysen bemerker i innberetningen sin etter at han i 1872 hadde undersøkte 70
gravhauger fra dette gravfeltet, at Langlo må høre med blant dem med flest gravminner i
dette amtet. Før Nicolaysen tok til, kjente vi til et kvinnegravfunn med 2 ovale spenner,
armTing og spinnhjul (C 3752). Senere er det kommet inn en trefliket spenne som kan
konm1e fra denne graven (C 6086). Nicolaysens gravninger ga ingen nye sikre kvinnegraver, men et funn som inneholdt ringspenne, 9 perler, spinnehjul, sigd og kniv, bør regnes som kvinnegrav. På Lund undersøkte han 14 gravminner. En av dem var en kvinnegrav (C 6055-62). Senere har det konm1et ytterligere en kvinnegrav fra denne gården (C
6431-39). l av de 13 gravminnene han undersøkte på Øvre Kongsteigen var også bygget
over en kvinne (C 6040-42). Fra Bentserød helt nord på det langstrakte gravfeltet var det
allerede funnet en kvinnegrav (C 970-71) før Nicolaysen foretok sine utgravninger.
Undersøkelsene hans ga ild<:e i flere, men på Borge fant han en (C 6083-85).
Av de 70 gravminnene som Nicolaysen grov ut i dette området, var lllanghauger. De
fleste ga ingen gravgaver, men ingen av dem inneholdt gjenstander som tydet på at de var
bygget over menn.
Selv om kvinnegravene på det store gravfeltet i Skje ligger langs en ganm1el ferdselsvei, er det ild<:e ensbetydende med at gravene skal knyttes opp til handel/ferdsel. Her har
en holdt i hevd århundrers tradisjon med å legge noen av samfunnets døde på gamle fellesgravfelt. Flesteparten av gravene, har gitt funn fra eldre jernalder. Bare et fåtall stammer fra vikingtid. Hvmfor folk valgte å begrave noen personer her på det gamle gravfeltet, vet vi ild<:e.
Kvinnene fild<: ikke bare de obligatoriske ovale spennene, men svært mange av gravene inneholdt også en tredjespenne, perler eller armbånd. Dette er ild<:e et uvanlig treld<: i
Vestfold, men hyppigheten av ekstrasmykker er spesiell påfallende i Stold<:e. Det er bare
rundt middelalderkirken på Berg i Brunlanes vi har et tilsvarende stort innslag av ekstrasmyld<:er. Disse ekstrasmyld<:ene kan indikere et høyere sosialt lag. Noen smykker har
hatt en praktisk funksjon. Andre må oppfattes som «kun til pynt». Detaljer i smyld<:eoppsett kan inneholde koder, vi ild<:e forstår. Hvilke symboler de ulike smyldæne rommer,
kan bare bli gjettverk.
122

Funnfattige Øyer
Beveger vi oss østover og ut til ytterkysten, forandrer funnbildet seg kraftig. Fra Tjøme
kjennes ingen kvinnegraver, bare en sikker mannsgrav. Fra mm·ådet nær kirken har vi et
funn av skålvekt. Intet røper kjønn.
Når vi kommer til smulere farvann i Nøtterøy, øker funnmengden noe. Av de 6 gravene som kan kjønnsbestemmes, finner vi en kvinnegrav fra Gipø (C 10067). Graven inneholder også en tredjespenne, nøldcel, arbeidsredskap, kjøkkenutstyr og bissel. Nølder er
ikke vanlig i gravmaterialet fra Vestfold utenfor Kaupang, men der har flere graver både etter menn og kvinner - inneholdt skrin med beslag, låsemekanismer og nølder.
Nøkkel er ofte oppfattet som symbol på den myndigheten kona fikk på store gårder. Tolkningen av nølder som symbol på husfrue, er kanskje ildce den eneste? Når de opptrer så
hyppig i gravene på Kaupang, kan en kanskje like gjerne se dem som en praktisk del av
reisesk:rinene folk: bragte med seg?
Nøkkelen, arbeidsredskapene og kjøkkenutstyr kan vise denne gravlagte kvinnens
ansvarsområder, selv om det er lite sannsynlig at hun deltok på åkeren eller ved grua.
Graven kan også knyttes til ferdsel både i det smale sundet mellom Nøtterøy og Føynland
og den indre leden gjennom Vestfjorden mellom Sandar og Tønsberg. Gipøs betydning
forsterkes gjennom et mannsgravfunn med smedverktøy. Riktignok er det Bjerkøy som
er trukket fram som det stedet der folk: kunne handle under rettsbeskyttelse (Brendalsmo
1994: 4 m.anf. litt). Dette kan ikke underbygges gjennom funn.
Ferdselen gjennom sundene fra havgapet og inn mot fastlandet er kanskje forklaringen på berlokkene (C 13656 & C 13656), gravfunnet med 16 perler fra yngre romertidkvinnegraven og smedgraven fra vikingtid. Samlet forldares disse funnene lettest ut fra
viktigheten av kontroll over innseilingene inn mot Tønsberg.

Strekningen Tønsberg-Borre
Idet vi forlater øyriket i sør og kommer inn til Tønsberg, øker funnmengden kraftig. Jeg
har fått ut 45 vikingtidsgraver: 21 mannsgraver, 5 kvinnegraver, og en sannsynlig kvinnegrav.
Oseberggraven er selvsagt tatt med selv om mine obligatoriske ovale spenner mangler.
Her er individene osteologisk: betemt. I sammenligning med dette usedvanlig rike kvinnegravfunnet, blekner den andre kvinnegraven fra denne gården. Funnet inneholder en
oppsmuldret oval spenne fra 900-tallet, et spinnehjul og en nål (C 28509). Om denne
kvinnen ettelfulgte gjerningen til den kvinnen som ble gravlagt i skipet, kan vi umulig
svare på. Uten de ekstremt gode bevaringsforholdene for skips graven, ville iklce de spesielle gjenstandene fått oss til å gruble over om denne kvinnen hadde vært en dronning,
volve eller hovgydje knyttet til fruk:tbarhetskult og Frøya (Ingstad 1992: 224fff).
Fra onu·ådet nær Jarlsberg hovedgård har vi en rekke rike manns graver. Undersøkelse123

ne av den store Farmannshaugen ga ingen
gjenstander som viser hvilket kjønn som er
gravlagt, men i følge tradisjonen skal haugen ha inneholdt Bjørn, sønn av Harald
Hå1iagre, som rådde i Vestfold på begynnelsen av 900-tallet. Kongen holdt seg fortrinnsvis i Tønsberg i følge sagateksten.
Tilnavnet farmann/kjøpmann fildc han fordi han hadde mange handelsskip, og han
skaffet seg mange kostbare saker som han
mente han trengte. Bjørn karakteriseres
som en ldok og god høvding (Snorre: 79).
Opplysningene om at det lå en
handelsplass her understøttes av det arkeologiske materialet. Et skattefunn er gjort.
Funnopplysningene er svært mangelfulle.
C l 0527 som inneholder mmbånd, 2 armringer og to sølvbarrer er funnet ved TønsFig. l O. Vikingtidas strandlinje ved kongsgårberg. Gravgravene i området vitner om at
den på Sem, Tønsberg. Illustrasjonen er hentet
fra Bjørn Myhre: Arkeologiske kilder og yngde gravlagte har hatt høy sosial status
lingeætten. Osebergdronningens grav. Oslo
(Brendalsmo 1994: 108). De skriftlige ldl1992 s. 31.
dene som omtaler Tønsberg gjennom
vildngtida, gir et bilde av en kongsgård på
et regionalt og et overregionalt nivå, samtidig som handel framheves som et viktig aspekt
allerede før Bjørn Farmann (Ibid: 47). I tillegg til Farmannshaugen har det også ligget to
storhauger på Møllebakken under Haugar. (Fig. 10). De antyder et politisk maktsenter
her ved Tønsberg tidlig i yngre jernalder (Myhre 1992: 32). Riktignok er det tvilsomt at
den store Farmannnshaugen, med en diameter på 35 meter og 4 meter høy, kan ha rommet Bjørn. Utgravingen resulterte i funn av spader og trebåre som ble brukt under anleggelsen av haugen. Det er foretatt C 14 dateringer av trespadene som viste at de var fra
200-300-tallet (Ibid: 30). Dateringen passer godt med opplysninger vi har fra reisebeskrivelsene til kong Frederiks den femte i 1749. I følge dagboksnotatene til daværende prost
i Tønsberg, Jens MUller, overnattet kongen på Sem. Notatene forteller at den forrige grev
Wedel hadde foretatt utgravninger i Farmannshaugen, men at han bare fant leirkar og et
fonustet sverd (Tank 1955: 60).
Opplysningene om den utstrakte handelen som skal ha forgått på Bjørns tid, er kanskje
forklaringen på kvinnegravene? Eller skal de sees i sammenheng med kongssenteret som
lå her? Kongen valgte å slå seg ned på en strategisk plass. Sem lå ved bunnen av fjorden,
godt skjermet av en stor skjærgård, og samtidig ved inngangen til den fruktbare Slagendalen og de store jordviddene i Ramnes.
Fordi gravfeltene knyttet til selve kongsgården er fagmessig undersøkt, har de et rikt
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innhold. Haug 3 fra Gullkronen bør romme to kvinnegraver fra forskjellig tidsrom, selv
om dette ikke bemerkes i hovedkatalogen. Funnet inneholder 4 ovale spenner. Spennetypene indikerer en gravlegging på 800-tall og en på 900-tall. Fra dette gravfeltet er det
ytterligere en kvinnegrav fra omkring år 900 (C 22442). I tillegg til funnene med ovale
spenner fra Oseberg og gravfeltet til kongsgården på Sem, har vi en sannsynlig kvinnegrav fra Berg, nabogården i nord. Her er det funnet 11 perler (C 29509).
Det siste stedet som Myhre treld<er fram som maktsenter langs kyststripen i Søndre
Vestfold, er Borre. Mange knytter gravfeltet ned mot fjorden med de mektige haugene til
ynglingeætten, slik det fortelles i Ynglingatal fra 800-tallet (Myhre 1992). I Borre dominerer mannsgraver. De fleste og rikeste funnene konsentrerer seg stort sett til gravfeltet
nedfor Prestegården/ Orratuft og Voll. Det kjennes ingen kvinnegraver fra dette området.

Oppsununering
La meg gå tilbake til utgangspunktet: Hvmfor gravlegges noen kvinner på lik linje med
menn i vikingtida? Rimeligvis finnes det flere forklaringer. En kan selvsagt ikke se bort
fra at noen har vært enker, og at de dermed fild( en selvstendig status fordi mannen var
borte i årevis enten på reiser eller i krig. Loven ga kvinnene rett til å bestyre sin egen del
av arven, men hun arvet ild(e ektemannens del. Det var mange foran henne i arverekkefølgen. Det skulle mange dødsfall til hvis hun skulle få rettmessig krav på hans gods.
Mannen var ættens overhode, og han representerte ætten utad (Høigård Hofseth 1988: 26,
Steinsland & Meulengracht Sørensen 1994: l 07).
Hadde «enkestatus» vært den eneste forldaringen, ville vi ild(e fått fram så store skjevheter i det undersøkte materialet fra kyststrekningen fra Mølen til Borre i Vestfold. I
tabellen har jeg summert opp de sikre kjønnsbestemte gravene ut fra mine kriterier. Jeg
har ført opp sikre kvinnegraver ut fra funn av ovale spenner (9) og silue manns graver ut
fra funn av sverd eller spyd ( d' ). I tillegg har jeg tatt med graver som kan være kvinnegraver ut fra innhold av andre smykker (9 ?). Fordi Blindheim og Heyerdahl Larsen og
jeg har fått fram et avvikende bilde, har jeg tatt med begge resultatene fra Kaupang. Forldaringen på avviket skyldes at jeg har regnet funn av øks uten andre våpen i kategorien
usikker.
Regner vi kun med «sikre» gravfunn, har mer enn l av 3 graver rommet en kvinne på
gravfeltene nede på handelsplassen, mens i resten av området er bare l av 5 kvinnegraver. Fordi forholdene på Kaupang skiller seg markant ut fra det øvrige funnbildet, synes
det opplagt at handelstedet har spilt den vesentligste rolle i utvelgelsen av hvem som
skulle gravlegges.
I Brunlanes/Nesjar og i Stold(e finnes det prosentvis flere kvinnegraver enn i de øvrige landskapene. Begge områdene utmerker seg med flere importfunn. I Stold(e er det flere indisier på at her kan det ha ligget en handelsplass. Det samme kan være tilfelle i Brunlanes. Jeg ville ha vært mer tilfreds hvis også Tønsberg hadde hatt et større innslag av
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Tabell: Forholdet mellom kvinne- og mannsgraverfra vikingtid fra kyststrØk i Vestfold

Q

Q?

d'

Prosentvis andel av
Q-graver i sikre
kjønnsbestemte graver

Kaupang (B&HL):

34

-

63

35%

Kaupang (EHH):

33

2

54

37%

Tjølling:

3

3

18

Brunlanes:

lO

2

18

Sandefjord:

4

l

27

Stokke:

9

l

25

Tjøme:

-

-

l

Nøtterøy:

l

-

5

Tønsberg:

5

l

21

Bone:

-

-

8

SUM:

32

8

123

20%

kvinnegraver. Bortforklaringen med at Tønsberg kanskje først ble etablert som handelsted først på 900-tallet, og at det da var mindre vanlig med gravgaver/hedenske graver, er
tynn.
Bildet gravfunnene tegner, er kanskje litt diffust, men det er ikl(e så uskarpt at jeg ikl(e
fortsatt står fast ved at det er et visst mønster. Ut fra plasseringen av de ulike kvinnegravene fra vikingtid, mener jeg fortsatt at de best lar seg forklare ut fra at kvinnene lettere
kunne oppnå en spesiell status utenfor gårdsmiljøet. Vi finner dem i sentralmm·ådene. Jeg
mener fortsatt at den rimeligste forklaringen er at kvinnene ikke ble begravet i «mannens» sted, men at gravene forteller at kvinnene var noe i kraft av seg selv. Jeg har vært
inne på flere «roller» som kan forklare gravene. De kan knyttes til handel, håndverkssentra, kult, fostermødre, barselskvinner eller kloke koner. Ut fra det store innslaget av kvinnegraver på Kaupang, mener jeg at handel må å være den viktigste faktoren.
Etter gjennomgangen av gravfunnene fra Kaupang og sammenligningen med de øvrige kyststrøkene i søndre Vestfold, er jeg fortsatt fornøyd med valget jeg engang tok. Det
virker rett og rimelig at det er en kvinne som ønsker publikum velkommen til handelsplassen i Skiringssal.
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Sununary
The sto ry behind the woman trader of Kaupang.
Women's graves from the Viking Age along the coast of Vestfold.
In the Viking Age section of the University Museum of National Antiquities' new permanent exhibition «Fra Istid til Kvitekrist» a model of a woman greets the public in the
room presenting «Traders and craftsmen». In this paper I discuss why I chose to use a
woman to represent the traders of Kaupang, whose activity was documented during the
archeological excavations of this market place in Larvik, Vestfold.
Contrary to the views held in most textbooks, I am convinced that women did not
merely assume their husbands' place when he was abroad trading or at war. Her burial is
a reflection of her own position in society, not that of her hus band. I suggest this may be
because she als o had a c are er outside the farm. My assumption is consistent with the evidence from the bmials at the Kaupang market where an unusually large number of
women's graves was found.
I also investigated the possibility that the women's graves could be those of travellers
buried at the market place. Indeed, there are traces of foreign burials in the grave field at
northern Bikjholberget. To further support my theory I have examined the relationship
between male and female Viking Age burials all along the southern coast of Vestfold. In
my opinion, similarities in nations about the afterlife, faith and ideology will be mirrored
in similarities in burial customs.
If the women buried had been widows of men lost in foreign countries we should
expect to find that the relative number of women burials was approximately constant all
along the Vestfold coast. This is not the case. In the burial fields at Kaupang more than
half of the burials it was possible to classify were female graves. In the rest of the area
under investigation the relationship was l :5, with the exception of two areas where there
was a largerproportion of female burials. In these two areas there are several indicators
of smaller markets.
Many of the female burials were located close to old religious centres. Their role in
trade and the procurement of raw materials may not be the only reason why women were
honoured with a grave mound. Socity may have regarded many professions as worthy of
a mound burial, an honour that secured that the memory of the deceased would live on.
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Isostasi, eustasi og klimaendringer. Strandforskyvningens bakgrunn

Lagunebyen Venezia, en av verdens umistelige kulturskatter, illustrerer de problem ldimaendringene skaper. Som en følge av den globale oppvarmingen frigjøres stadig mer av
polaromxådenes ismasser som vann, med den konsekvens at verdenshavene stiger. Det
medfører at lavtliggende områder blir liggende under vann, og viktige befolkningssentra
som Venezia settes under press. Denne storstilte hevning av verdenshavenes nivå reverseres selvsagt i kaldere perioder hvor vann bindes opp som is i Arktis og Antarktis. Slik
fremstilles den ldassiske forklaringsmodellen for den ldimastyrte eustatiske bevegelse.
I de områdene som under den siste istiden var dekket av is, pågår det fremdeles en
utjevningsprosess for å kompensere for tryldcet av de veldige ismassene og det eroderte
materialet. Der isskjoldet var tykkest, er den isostatiske bevegelse størst, og der iskappen
var tynnest, er landhevningen minst. I Fennoskandia får vi detfor et komplisert samspill
mellom den eustatiske og den isostatiske bevegelse.
I Viking 1994 hevder Erling Johansen at den tidligere sjøleia nord for Onsøy bare var
seilbar til ca. år 400 e.Kr. og var stengt ved år 700. 1 I forbindelse med en administrasjonshistorisk studie hadde jeg måttet undersøke hvor lenge denne ferdselsåren, som
engang gjorde Onsøy til en øy, var seilbar. Det medførte at jeg måtte kontrollere beregningsgmnnlaget for landhevningen i denne egn. Jeg visste detfor at Erling Johansens syn
på takten og måten den skjedde på i den periode det her er tale om, ikke er i samsvar med
det man i dag vet om landhevningen. Dette påviste jeg i en artikkel som i 1995 ble sendt
til Vikings redaksjon.
Da den ble trykt 3 år senere, 2 var min artikkel utstyrt med en hale i form av en replikk
av Erling Johansen. 3 Her avviser arkeologen alt jeg har skrevet som spekulasjoner. I
vitenskapelige tidsskrift er det vanlig at falsifikasjon av hypoteser skjer ved å påvise hvor
resonnementene svikter. Udokumenterte påstander gir ikke gmnnlag for en fmktbar
debatt. Vi har begge fremført våre syn på den måte og takt landhevningen foregår på i
Onsøy/Råde-området, og når det gjelder jorddybden ved passpunktet, vil fremtidige
undersøkelser vise hvem av oss har rett.
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Vikingtidens forruninner og strandlinjenivået
For å vise at de strandlinjenivåer jeg har beregnet for det tidligere sundet i Onsøy ikke
kan være koiTekte, hevder Erling Johansen i sin replikk at beliggenheten til de nederste
fornminnene fra vildngtiden viser at jeg ikke kan ha rett. Hvis arkeologen har rett, har det
ingen hensikt å forsøke i noen grad å utdype det jeg i min tidligere artikkel har skrevet om
samspillet mellom den isostatiske- og den eustatiske bevegelse. Siden Erling Johansen i
sin replikk hverken nevner landhevningstakten eller måten den foregår på, må det tolkes
som han opprettholder sin lineære landhevning med en stigning på 30 cm pr. århundre.
Da enhver dokumentasjon om funnstedene mangler, fmutsetter arkeologen tydeligvis
at hans påstand skal betraktes som et aksiom. Det eneste holdepunkt blir da hans annet
postulat: at strandlinjen har ligget nzinst 1,5 m under den jeg har beregnet. 4 Det må kunne
forventes konsekvensanalyser når parametre endres, men siden Erling Johansen fremsetter også denne anførselen aksiomatisk, er det nødvendig å se nærmere på hvilke følger
hans utsagn om en slik strandlinje ville få.
I en debatt som gjelder et så tallfiksert emne som landhevningstakten, er det helt
essensielt med et presist begrepsapparat. Vikingtiden er for så vidt en presis betegnelse,
men den strekker seg over et tidsrom på ca. 250 år. Arkeologen oppgir hverken fra hvilken del av perioden hans fornminner skriver seg, eller hvor høyt de ligger. Slike fakta er
selvsagt uunnværlige som begmnnelser, da den tektonisk/isostatiske bevegelse i denne
egn utgjør en drøy m i løpet av et kvart årtusen.
Siden Erling Johansen nå tar utgangspunkt i min beregning av strandlinjen, er det
naturlig å bmke årene 800 og l 050; dvs. vikingtidens begynnelse og slutt. Ut fra det som
idag er kjent om jorddybden ved passpunktet og den omforming av landskapet som er
skjedd her, har jeg som parameter bmkt en preliminær høyde på 2,90 m. 5 Tune-skipets
dyptgående regner jeg som 80 cm, 6 og konstaterer at et skip som stakk like dypt som
Tune-skipet, ville ha vel 60 cm vann under kjølen i år 800. 7 Det gir en standlinje 4,32 m
høyere enn dagens ved begynnelsen av vikingtiden.
Dette havnivået er beregnet på gmnnlag av det svenske diagrammet som viser strandforskyvningen i Malar-området fra år 500 e.Kr. til år 1900. I forhold til år 2000 får vi en
strandlinje som har ligget henholdsvis 4,32 og 3,54 m høyere i sjøfaret da vikingtiden
begynte og sluttet. Dermed blir den strandlinje Erling Johansen nå hevder, liggende maksimalt 2,82 m høyere enn dagens i år 800 og 2,04 m høyere i 1050. Ifølge hans tidligere
fremstilling av en lineære landhevning på 3 mm pr. år, skal jo tallene være 3,60 og 2,85 m.
Ved å hevde at strandlinjen har ligget minst 1,5 m lavere i vikingtiden enn det nivå jeg
har anslått, tvinges Erling Johansen til å oppgi sitt tidligere parameter; en lineær landhevning på 30 cm pr. århundre. Tar vi utgangspunkt i høyden ved begynnelsen av vikingtiden, blir hans landhevning redusert til 23,5 cm pr. århundre. Dette får igjen den konsekvens at med de 4 m høyde ved passpunktet som arkeologen hevder, er sundet ikke lenger lukket ved år 700, men stengningen blir skjøvet bakover til 300 e.Kr.
Med et slikt beregningsgmnnlag flyttes også tidspunktet for hvor lenge sundet var
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navigabelt tilbake til ca. år 125 f.Kr.! Begge resultatene står unektelig i sterk kontrast til
det faktum at Erling Johansen i 1976 hevdet at strandlinjen i Sarpsborg-onn·ådet ved
begynnelsen av vikingtiden har ligget 5 m høyere enn dagens. 8 Tidligere har han altså
regnet med et vannspeil som på denne tiden stod atskillig høyere enn det jeg er kommet
fram til.
Hvis fornminnene fra vikingtidens Onsøy/Råde skal brukes i en bevisføring, må de gis
en presis datering og presisjonsnivellerte høydeangivelser som viser at de har ligget
under det strandlinjenivå jeg har beregnet. Inntil dette måtte skje, kan vi velge å tro at den
store aggregasjonen empiriske data forskerne bygger sine beregninger av landhevningen
på, teller mer enn to udokumenterte påstander.
Likevel ser jeg naturligvis behovet for en presisering og utdypning av det jeg har skrevet og spesielt for å belyse den isostatiske- og eustatiske bevegelse på et noe bredere
grunnlag.
Selv om jeg på ingen måte føler meg kallet til å gi den innføring i eustasi og isostasi
tidsskriftredaksjonen har bedt meg om, og selv om den burde være altfor elementær for
de fleste arkeologer, vil en generell orientering forhåpentlig interessere Vikings lesere;
medlemmene av Norsk Arkeologisk Selskap.

Hovedfaktorene bak landhevningen i Fennoskandia
Før vi går over til å drøfte hvilke hovedkrefter det er som bestemmer landhevningstakten,
kan det innledningsvis være nyttig å definere noen av de nøkkelbegrepene som blir brukt
i min fremstilling av de ettervirkninger den siste istiden har fått i Norden.
F ennoskandia er en geologisk og geografisk enhet som består av Skandinavia, Finland, russisk Karelen og Kolahalvøya. Begrepet ble innført av den finske geologen Wilhelm Ramsa)J, og det er viktig å understreke at det er de postglasiale forholdene i Fennoskandia som her er av interesse. Semantisk betegner adjektivet postglasial tiden etter istiden, mens den postglasiale tid ifølge Gerard De Geers kronologiske system begynner da
den store sentral-jemtlandske innsjø ble uttappet fordi demningen foran den ble brutt for
ca. 9000 år siden.
Tektonikk, som er et sentralt geologisk begrep i sannnenheng med landhevningen, er
dannet av det greske ordet for snekker, byggmester. Det er læren om jordskorpens strukturelle oppbygning, danning, deformasjon og historiske utvikling. Tektonisk betegner i
geologien det som angår jordskorpens oppbygning.
Isobaser er linjer på kart som forbinder steder med samme landhevning i en bestemt
periode. Begrepet isostasi er sammensatt av gr. iso = lik, egen og stasis = stå stille. Nå
kan det innvendes at det er nettopp det jordskorpen i Fennoskandia ildce gjør, den hever
seg. Da er nøkkelordet likevekt. Under istidene var isdekket flere km tykt og øvet et
enormt trykk på jordskorpen. Den underste del av denne var plastisk, og gav derfor etter
for trykk av den størrelsesorden isskjoldet utgjorde.
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De øvre delene av jordskorpen kan vi tenke oss som faste legemer som flyter i en seig
væske. Seismiske undersøkelser bekrefter at fjellkjeder og høytliggende områder består
av lettere materiale enn dypere partier, som bunnen under verdenshavene. Den øvre, lette jordskorpen er 30-40 km tykk under kontinentene og i høyden l O km under verdenshavene. Under det øvre, lette laget ligger et tyngre, og ved 120 km er alle tyngdeforskjeller utjevnet.
Mens isdekket lå over Fennoskandia presset det landmassen ned til det ble oppnådd
isostasi. Da isdekket forsvant, måtte det skapes ny likevekt, og landhevningen begynte.
Som illustrasjon kan vi tenke oss en gummiball som blir presset sammen, men gjenvinner
sin opprinnelige form når det ytre trykket forsvinner. Den første tiden gikk landhevningen svært hurtig. I løpet av de første 1000 årene etter isen var forsvunnet, regner man med
at landet steg l 00 m. Senere jevnet takten seg ut, men den tektonisk/isostatiske bevegelse vil fortsette til det er oppnådd likevekt.
En vesentlig del av forklaringen på den uklarhet som råder når det gjelder landhevningen i Fennoskandia, er at man har oversett den betydning et foranderlig havnivå
utgjør. Den eustatiske bevegelse er endringene av verdenshavenes nivå. Disse nivåendringene kan skyldes tektoniske forskyvninger som påvirker havbunnen, eller de er en
følge av klimaendringer, som i varme perioder smelter polaris, og i kjølige perioder fryser vann til is. Når is i stort nok omfang går over til vann, stiger havet, og vi får en transgresjon. Vannet som i kalde perioder går over i fast form, gjør at havoverflaten synker;
det blir en regresjon.
Denne klassiske fremstilling av den rolle isen på Grønland og i Antarktis spiller, bør
suppleres med den virkning den globale oppvarmingen har på havvannet. De seneste
målinger tyder på at drivhuseffekten har ført til at den eustatiske bevegelse nå utgjør 2
mm pr. år. Denne stigning skyldes ikke alene smeltet polaris. Kaldt vann har større densitet enn varmt vann, og selv om det varme vannet vil ligge øverst i havoverflaten, skjer det
uavbrutt en viss blanding av vann, slik at noe av det varme overflatevannet tvinges lenger ned og kaldere vann oppover. Mellom 1880 og 1985 beregnes virkningen av drivhuseffekten å ha hevet havoverflaten 2-5 cm gjennom termisk utvidelse. For perioden 19852025 er oppvarmingen gjennom drivhusgassene anslått til 0,6-1 o C. Den følgende termiske utvidelse av oseanene ville heve havnivået med 4-8 cm. 9
I historisk tid kan skriftlige kilder gi viktige opplysninger om klimaet, men fæne jo
lenger tilbake i tiden vi kommer. De meteorologiske opptegnelser har heller ingen lang
historie, og det er naturvitenskapene som må gi oss opplysninger om ldimaet i prehistorisk tid.
Når det gjelder kartleggingen av det postglasiale klimaet, spiller den norske botanikeren Axel Blytt en hovedrolle. I 1876 fremsatte Blytt sin geniale teori om klimavekslingene etter den siste istid i en avhandling, som ble publisert både på norsk 10 og engelsk. 11
Under sine undersøkelser av torvmyrene hadde Blytt festet seg ved stubbelagene av furu
og bjørkerøtter. Hvert av stubbelagene representerer en tøn periode, mens de mellomliggende torvlagene viser til fuktige perioder. Han inndelte den norske flora i seks floraele134

menter, som hadde innvandret i en bestemt rekkefølge. Avhandlingen vakte straks stor
oppsikt, og Charles Danvin var blant dem som uttalte seg rosende om Blytts nye teori.
I 1881 utformet Blytt sin teori helt i en noe omarbeidet og betydelig utvidet form, 12 og
de hovedbetegnelsene han skapte: Den arktiske, subarktiske, boreale, atlantiske, subbareale og subatlantiske tid, blir fremdeles brukt. Blytt fortsatte sine studier av torvmyrene13 og andre emner som kunne støtte hans teori, og i 1886 utarbeidet han et sammendrag
på engelsk over sine forskningsresultater. 14
Vel var det motsigelser og enkelte ting som måtte korrigeres i Blytts banebrytende
arbeid, men likevel utgjør hans norske kollegers reaksjon på dette vitenskapelige gjennombruddet et lite ærefullt kapittel i norsk vitenskapshistorie. Det ble den svenske botanikeren
Rutger Sernander som videreførte og modifiserte enkelte av de resultat Blytt var kommet
fram til, og denne grunnleggende oversikten over det postglasiale klimaet har derfor fått
navnet Blytt-Sernanders klimavekslingsteori. Det var Sernander som gav de tre periodene;
den boreale, den atlantiske og den subboreale, fellesnavnet den postglasiale varmetid.
En av følgene av Blytts myrstudier var at han kunne treldce opp hovedlinjene i den
postglasiale landhevningshistorien. Blytt observerte at man i Oslo-området måtte opp i
over 200 m høyde for å finne alle lagene representert, mens myrer som lå lavere enn l O
m over havet, manglet alle de nedre lagene. 15
På natmforske1møtet i Oslo i 1916 lanserte Sernanders elev, den svenske geologen
Lennart von Post, et nytt, revolusjonerende verktøy for ldimastudier; pollenanalysen. I
myrer og i vann og tjern hvor pollen er bevart i sedimentlagene, gjorde den nye vitenskapen det mulig- innen visse rammer- å foreta kvantitative analyser av fortidens vegetasjon. Pollenanalysen gir også helt andre muligheter for nøyaktig datering og spesifisering
av vegetasjonshistorien.
I klimastudiene har også de uanselige maritime ldselalgene, diatomeene, spilt en vilctig rolle. Diatomeene er svært følsomme for den kjemiske samn1ensetningen i vannet de
lever i. Siden det fins spesifikke arter for alle grader av saltholdighet, har de hatt en svært
stor betydning for strandlinjeforskningen.
De mektige islagene på Grønland og i Antarktis utgjør også et naturens arldv som
inneholder viktige opplysninger om fortidens ldima. Alt i 197 5 publiserte tidsskriftet
Nature kurver over de klimatiske variasjonene på den nordlige halvkule siden ca. 550
e.Kr. De bygde på analyser av den tunge oksygenisotopen 0 18 i de årlige islagene, som
var hentet opp med borekjerner fra Grønlands innlandsis. 16 Dendrokronologien gir fantastiske muligheter for nøyaktig datering. En annen ny og svært nær beslektet og lovende
vitenskap, dendroldimatologien, vil kunne gi ytterst vilctige kunnskaper om ldimaet. Den
tar som dendrokronologien sitt utgangspunkt i studiet av treets årringer.
Det er iklce her nødvendig å gå nærmere inn på den lange rekken av naturvitenskaper
som kan fortelle om de postglasiale ldimavariasjonene. Disse er for lengst siklcert belagt
og må nødvendigvis ha medført eustatiske bevegelser. De grunnleggende vitenskapelige
avhandlingene Rhodes Whitmore Fairbridge 17 og andre forskere har gitt om variasjonene
i verdenshavenes middelvannstand, bekrefter til fulle dette.
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Spørsmålene om slike endringer også kan spores i Fennoskandia i den aktuelle perioden, og om de eustatiske variasjonene fremgår av de arkeologiske funnsteders høyde
over havet, kan begge besvares positivt.

Den tektonisldisostatiske bevegelse og den målte landhevning. Den virkelige og
den tilsyne latende landhevning
Siden forholdet mellom den isostatiske- og den eustatiske bevegelse bestemmes av klimaet, spiller kunnskap om temperatumtviklingen en avgjørende rolle. Nylig har Tom
Wigley og hans kolleger ved National Center for Atmospheric Research gjennomgått
temperaturene på den nordlige og sørlige halvklode de siste 115 år med en ny type statistisk analyse og har kunnet trekke en rekke viktige konklusjoner. Den viktigste er at naturlige end1inger, som solaktiviteten, alene iklce kan forklare temperaturølmingen, men at
antropogene påvirlmingers medansvar for drivhuseffekten og den globale oppvarmingen
synes fastslått. 18 Undersøkelser av temperaturutviklingen viser to perioder med hurtig
økning; fra 1900 til 1940 og fra 1970-årene til i dag- med en akselererende økning i
1990-årene. Sett over hele tidsrommet har temperaturen steget med l o fahrenheit, dvs.
0,6°C.

Under sine studier av torvmyrene, foretok Axel Blytt også sammenlikninger mellom
deres høyde over havet og de talh·ike strandtenassene og skjellbankenes nivå. Disse var
allerede undersøkt av Michael Sars og andre forskere. Slike gamle strandlinjeavsetninger er også viktige holdepunkter for beregningene i Uppland. At strandforskyvningsdiagrammet ble utarbeidet her, er langtfra noen tilfeldighet. Her stod Svearikets vugge, og
det ligger svært mange fornminner langs kysten, ved Malaren og ved landskapets vannveier. En viktig konsekvens av de mange arkeologiske utgravningene i Malar-egnen er at
man har kunnet danne seg et meget godt bilde av høydeforholdene og dermed av de gamle strandnivåene. Som det fremgår av den svenske grafen, bmkes arkeologisk utgravde
steder i Gamla Stan i Stockholm og utgravde brygger i Birka som høydereferanser.
Naturvitenskapene har gjort enorme fremskritt i vårt århundre. Dedor kjenner vi nå
drivkreftene bak landhevningen, men også tidligere forsøkte man å finne en rasjonell forklaring på det som skjedde. Det ville fullstendig sprenge rammen for denne fremstilling å
gå nærmere inn på den lange, trinnvise veien til full forståelse av landhevningens geofysikk, men på den annen side bør vi for forståelsens skyld, nevne noe om de tidligere forklaringsmodellene.
I Sverige har vitenskapelige studier av landhevningen lange tradisjoner. Det sentrale
spørsmålet ut fra det man kunne observere, var om det var landet som steg, eller vannet
som sank. I 1704 konkluderte Urban Hiarne med at det var havnivået i Bottenviken og
Østersjøen som gradvis sank. Ut fra en helt annen forklaringshypotese kom en annen
kjent vitenskapsmann, Emanuel Swedenborg, til den samme konklusjon. Det neste steg
måtte bli å bestemme den hastighet havet sank med.
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Alt i 1724 samlet Anders Celsius opplysninger om vannlinjens forskyvning fra kystbefolkningen i søndre Norrland. Også Celsius anså at det fant sted en vannminsking, som
var like stor over hele jordldoden. Gjennom observasjoner ville Celsius måle takten dette
skjedde med. Hans beregninger skriver seg fra forlatte selsteiner, som var steiner selene
tidligere kunne krype opp på, og detfor var av betydning for seljakten. På den ene hadde
Rik-Nils ca. 1563 brent ut toppen fordi landhevningen hindret ham i å stå på øya og harpunere selen på steinen, som han før hadde kunnet. Dessuten brukte Celsius for sin
beregning et vannmerke som var innhogd utenfor Gavle i 1731. Ut fra dette kom han
fram til at landet hevet seg ca. 120 cm pr. århundre ved at vannet minsket. 19
I 1765 fremsatte Ephraim Runeberg og Bengt Ferner uavhengig av hverandre hypoteser om at det var landet som steg, og ikke havet som sank. Først med L. J. R. Agassiz
istidsteori i 1837, var grunnen lagt for mer realistiske forklminger av årsaken tillandhevningen. I 1858 publiserte Adolf Nordenskiold en matematisk/statistisk beregning av landhevningen basert på målingsseriene i Stockholm fra 1774 og fremover, og også senere
har svenske forskere hatt en sentral rolle i studiet av landhevningen, studier som i Sverige har en 300-årig historie.
Mens jeg i 1995 m·beidet med min artikl<:el, søkte jeg råd hos Martin Ekman, en av verdens ledende eksperter på den fennoskandiske landhevningen. 20 Jeg bygger i stor grad på
Ekmans fremstilling i den avhandlingen han publiserte året etter,2 1 og før vi ser på et par
av de sentrale, viktige landhevningstallene, 22 kan det være på sin plass ganske kort å nevne noe om de målemetodene Ekman har brukt.
Ekmans beregninger bygger på tallene fra 56 stasjoner i Russland, Finland, Sverige,
Norge, Danmark, Polen og Latvia, hvor det forelå pålitelige målinger som strakk seg over
minst 60 år. Halvpmten av stasjonene hadde målinger for omluing l 00 år, og Stockholm
siden 1774. De fleste av målingene er gjort med mm·eografer (vannstandsmålere).
Ekmans studie over den fennoskandiske landhevningen dekker perioden 1892-1991.
Mens målinger ute ved kysten eller ved innsjøene kan skje med mareografer eller ut
fra vannstandsmerker, må landhevningen inne i landet bestemmes med gjentatte presisjonsnivelleringer. Resultatene fra vannstandsmålingene er mer pålitelige enn presisjonsnivelleringer, men også ved nivellering er resultatet innen den statistiske feilmargin. 23
Går vi til Stockholm, viser mareografen en landhevning på 3,98 mm pr. år, og det samme resultat har presisjonsnivelleringen gitt. Forskjellen er med andre ord ±0,00. For Oslo
er de tilsvarende tall4,10 og 3,90 mm pr. år, altså en forskjell på -0,20 mm. 24 Når landhevningskartene viser at 4 mm isobasen går ved Stockholm og Oslo, er det i fullt samsvar
med disse målingene. Det Erling Johansen og flere andre ikke har forstått, er at de gjengir landhevningen i forhold til havnivået under de klimatiske forhold som nå råder.
Det er grunn til å se nærmere på noen av de sentrale begrepene og den måte landhevningen beregnes på. Det er naturlig å ta utgangspunkt i landhevningen i Stockholmsområdet. Vannstandsmålingene i Stockholm siden 1774 gir et uovertruffet empirisk
grunnlag for beregning av den tektonisk/isostatiske bevegelse og den eustatiske bevegelse.25 Den verdi Ekman har funnet for Stockholm- 3,98 mm pr. år- kalles i hans tabeller
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u og står for the apparent uplift rate. 26 Den tektonisk/isostatiske landhevningstakt den
svenske grafen viser- 5 mm pr. år- er altså temmelig eksakt l mm høyere. I dette faktum ligger sakens kjerne. Den tilsynelatende landhevningstakten representerer både den
tektonisk/isostatiske bevegelse og den eustatiske bevegelse. Det er denne verdien vi finner i 4 mm isobasen som går ved Oslo og Stockholm.
For å komme fram til the absolute land uplift, den virkelige landhevningen, som utgjøres av den rene tektonisk/isostatiske bevegelse, må man beregne den eustatiske bevegelse. Denne setter Ekman til l ,2 mm pr. år i den klima gunstige perioden han haT undersøkt.27 I et brev til meg før hans studie ble publisert, skriver Ekman: Landhojningsvdrdena galler i forhållande till havsytan under 1900-talet (1892-1991 ), under vilken tid havsytan på grund av det milda klimatet stigit med l mm/år. Han opplyser delior at det til den
målte verdi må legges l mm pr. år. 28
Spesialkartet for landhevningen i nasjonalatlaset har en verdi på 3,1 mm pr. år ved
Krokstadfjorden. 29 Selv om jeg eksplisitt har fastslått at det er våre dagers stigning dette
tallet angir, har Erling Johansen hverken merket seg dette eller den følgende konldusjon:
I den gunstige klimaperiode Ekman har undersøkt, har havet steget med ca. l mm pr. år.
Den isostatiske bevegelse er de1jor ut fra den landhevningsverdi som ble bestemt ved
presisjonsnivellementet, i virkeligheten 4,1 mm p1: år ved passpunktet. 30
En lineær landhevning på 41 cm pr. århundre giT ganske andre forhold ved denne ferdselsåren år 700 enn et stengt sund. Regnet fra år 1900 får vi en strandlinje som har ligget
4,92 m høyere, og med tillegg av den målte verdi fram til år 2000, blir den liggende på
5,23 m. Selv med en lineær landhevning og uendrede grunnforhold ved passpunktet, kunne datidens største skip seile trygt gjennom sjøleia nord for Onsøy.
Landhevningskartene gjengir stigningen i forhold til havoverflaten i den klimagunstige perioden vi nå er inne i. Ved å regne tilbake i tiden ut fra de tallverdiene som gjengis
på disse kartene eller i eldre tabeller over landhevningen, blir nok resultatet originalt,
men garantert også svært galt - hvor galt kan best fremstilles grafisk.

Det svenske strandforskyvningsdiagranunet
Hvis det skal ha noen hensikt å drøfte landhevningen, takten og måten den foregår på,
kommer man ild<:e utenom det svenske diagrammet over strandforskyvningen i Malarområdet. Det hviler liksom Ekmans avhandling på et solid empirisk grunnlag. Svenske
forskere har i mer enn ett snes år arbeidet med strandlinjegrafen, og arkeologen Bjorn
Antbrosiani er en av dem som har spilt en ledende rolle i utarbeidelsen av den. Professor
Ambrosiani var utgravningsleder for Birka-prosjektet i årene 1990-1995, og her var
naturvitenskap og databehandling integrert i prosjektet på en forbilledlig måte.
Med vanlig generøsitet og hjelpsomhet har Ambrosiani latt meg få gjengi den siste
utgaven av strandforskyvningsdiagrammet i Viking. Det er omtegnet etter utgravningene
i Birka under 1990-årene (se fig. 1). 31 På en meget instruktiv måte viser diagrammet
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Fig. l. Det svenske diagrammet over strandforskyvningen i Miilar-området i tidsrommet 5001900. Omtegnet etter utgravningene i Birka under 1990-årene. Se note 31.

hvmfor den grafiske fremstillingen av strandforskyvningskurven er gitt navnet trappstegslatnJa. Landhevningen i den perioden som er av særlig interesse for det spørsmål vi
her drøfter, er svært langt fra å være lineær. Diagrammet burde selvsagt ha vært gjengitt i
min artikkel, men fordi manuskriptet alt var blitt så omfattende, nøyde jeg meg med å
referere fra dets grafiske fremstilling.
Som det fremgår av grafen, angir den også hvorledes landhevningen ville ha vært hvis
havet hverken hadde steget eller sunket som en følge av klimaendringer. Denne lineære
representasjon av den tektonisk/isostatiske bevegelse tar liksom trappetrinnskurven sitt
utgangspunkt i høyden O, som definerer middelvannstanden i Stockholm år 1900, og går
tilbake til år 500 e.Kr. Med en lineær landhevning ville strandlinjen da ha ligget 7 m høyere enn i 1900, og det gir en årlig stigning på 50 cm pr. hundreår. Det er altså Martin
Ekmans l mm eustatisk bevegelse pr. år som er lagt til the apparent uplift rate - den tilsynelatende landhevningstakt- på 3,98 mm pr. år i Stockholm. Den tektonisk/isostatiske
bevegelse, som er 50 cm pr. århundre ved Stockholm og Oslo, er følgelig identisk med
the absolute land uplift- den virkelige landhevning.
Trappetrinnskurven eller strandforskyvningskurven er et resultat av både den tektonisk/isostatiske bevegelse og den eustatiske bevegelse. Ethvert punkt på trappetrinnskurven representerer derfor havnivået på den bestemte tid i forhold til middelvannstand i
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Stockholm år 1900. De 7 m lineær landhevning i Malar-området mellom år 500 og 1900,
tilsvarer 5,74 m ved Krokstadfjorden i samme periode. Hvis landhevningen virkelig hadde vært lineær, ville strandlinjen ved Stockholm i begynnelsen av vikingtiden ha ligget
5,5 m høyere enn i år 1900; ved sundet 4,51 m høyere.
Siden landhevningen ikke var lineær, er det viktig å være oppmerksom på at det vertikale forhold mellom den lineære representasjon og trappetrinnskurven blir det samme
uansett landhevningstakt. Det er altså den samme vertikale forskjell mellom den lineære
representasjon og trappetrinnskurven ved Stockholm som den vi finner på et lavere nivå
ved sundfaret. Strandforskyvningsgrafen må påplusses de 40 cm landhevning ved Stockholm de siste l 00 år, og forskjellen i landhevning mellom Råde-området og Stockholm i
denne perioden blir selvsagt fremdeles 9 cm.
For å anskueliggjøre regnestykket om passpunktets havnivå ved begynnelsen av
vikingtiden, er det naturlig å ta utgangspunkt i diagrammet. Ved år 800 er vi inne i en
regresjon, og en vertikal linje opp fra år 800 treffer trappetrinnskurven ved en strandlinje
5 m høyere enn år 1900. Det blir 5,40 m fram til år 2000, og da forskjellen i landhevning
mellom Stockholm og sundet utgjør 108 cm på 1200 år, blir strandlinjenivået her 4,32 m
høyere enn i våre dager. For en enkel geometrisk beregning er det- som jeg har skrevetpraktisk å legge til det siste århundrets landhevning ved Stockholm: Vi må beregne tidspunktene ut fra en kurve smn går parallelt med Ambrosianis, men ligger 40 cm høyere. 32
Jeg har tidfestet stengningen av sundet ut fra denne trappetrinnskurven. Den beregnede høyden ved sundet- 2,90 m- tilsvarer 3,54 m ved Stockholm: (x:50=2,90:41). Når vi
går horisontalt mot høyre på y-aksen (høydeaksen) fra denne høyde, krysses den lineære
representasjon temmelig nøyaktig ved år 1200. På dette tidspunkt viser grafen sammenfall mellom den lineære representasjon og trappetrinnskurven. Det er nødvendig å fortsette videre mot høyre før denne høyden skjærer den trappetrinnskurven som ligger 40
cm høyere, og ved en vertikal nedføring fra dette skjæringspunktet til x-aksen (tidsaksen), blir resultatet ca. 1250. 33
Denne metoden forkastes av en kjent svensk arkeolog, som mener jeg regner fra feil
hold. Hans synspunkt er nøye knyttet til en påstand om at jeg må regne ut fra en landhevningstakt på 31 cm pr. århundre ved sundet. Tallet for Stockholm - 0,48 - 0,50m pr.
århundre - som flere geologer har bekreftet for arkeologen, er helt korrekt, og det gjengir
- som han også understreker- den tektonisk/isostatiske landhevning ved Stockholm. Det
han liksom Erling Johansen ikke har oppfattet ved å lese min artikkel, er forskjellen mellom den tilsynelatende landhevning og den virkelige landhevning; den tektonisk/isostatiske bevegelse.
De 50 cm lineær landhevning pr. århundre ved Stockholm er beregnet på nøyaktig
samme måte som de 41 cm ved Krokstadfjorden. De er begge uttrykk for den rene tektonisldisostatiske bevegelse, og representerer den virkelige landhevningen. De målte verdiene som uttrykkes i 4 mm isobasen ved Oslo og Stockholm, og i 3,1 mm ved Krokstadfjorden, er uttrykk for den tilsynelatende landhevning, og i denne verdien ligger også den
eustatiske bevegelse.
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Utsagnet om at jeg regner fra feil hold, skriver seg fra manglende forståelse av hva
målingstallene definerer. Hvis vi tar utgangspunkt i landhevningstakten ved sundet og
regner nedenfra, blir resultatet naturligvis nøyaktig det samme. En lineær landhevning på
41 cm pr. århundre gir en lineær representasjon fra O i 1900 til5,74 mi år 500 e.Kr. Legger vi inn denne og trappetrinnskurvens verdier på et diagram og går horisontalt mot høyre fra 2,90 m på y-aksen, treffer vi det samme skjæringspunktet mellom trappetrinnskurven og den lineære representasjon omkring år 1200. Vi må på samme måte legge til40
cm for det siste århundret og kommer igjen til år 1250 for stengningen av sundet.
Jeg har tidligere redegjort for Te1je Schous dateringsmetode, som bygger på en analyse av Onsøy-gårdenes navneldasser og deres beliggenhet sett i forhold til det økonomiske karts høydekurver. 34 Schous utgangspunkt er følgelig et helt annet enn mitt. At hans
tidfesting avstengningen av den tidligere sjøleia nord for Onsøy ligger meget nær min, 35
gir derfor ytterligere belegg for at sundet først ble stengt som en følge av den kraftige
regresjonen som setter inn fra slutten av 11 00-årene.
Nå er det selvsagt ikke noe argument for en tidlig stengning av sundet at kartene fra
1600- og 1700-årene viser at det da var lukket. Det eldste av disse kartene, Isaac van
Geelkercks kart over Smålenene fra ca. 1650, 36 er som det fremgår av diagrammet, tegnet
i slutten av en regresjonsperiode. Havnivået ved passpunktet har dengang bare ligget ca.
50 cm høyere enn i våre dager, og selv ved den transgresjon som fulgte, steg det ikke l m
over dagens.
Likevel var det en levende tradisjon i bygda om at Onsøy tidligere virkelig hadde vært
en øy. I Nedre Borgesyssels prostibok har Johan Cold i 1730-årene innført denne betraktningen om Onsøys topografi: Er Onsøe en Peninsul, men i gamel tid at være mnflØt,
grenser tillands til Raade Jde fierdinger, men ellers omflød ... 37 Folkeminnet forteller om
det som engang var, men heller ikke mer. Meg bekjent er det ikke foretatt systematiske
analyser av de arkeologiske funnsteders høydeforhold i Ytre Oslofjord-området. Sikre,
lett tilgjengelige opplysninger om utgravningsfelters nivå får vi derimot ved å forflytte
oss helt inn til bunnen av Oslofjorden og det gamle Oslo, som liksom Stockholm, ligger
ved 4 mm isobasen.

Strandforskyvningsdiagranunet og de arkeologiske utgravningene av middelalder-Oslo
Hvor pålitelig det svenske diagrammet over strandforskyvningen i Malar-området er,
bekreftes på en ypperlig måte av de arkeologiske undersøkelsene i Oslo. De siste tiårs
utgravninger i Gamlebyen har gitt et helt nytt og revolusjonerende bilde av Oslos alder
og opphav. Byen ble grunnlagt ca. 970/80 av danskekongen Harald Gormsson som et
støttepunkt innerst i Foldin. På det sted Klemenskirken ble bygd, har det kanskje ligget
en ldrke fra slutten av 900-årene. Her er det utgravd en gammel kirkegård, hvor de eldste
gravene har vært fra engang mellom år 980 og 1030. Kirkegården tas følgelig i bruk net141

topp på den tid ldimaendringen utløser en kraftig regresjon av verdenshavene. Arkeologen Erik Schia har tegnet inn Klemenskirken på et kart med høydelinjer, og den ligger
innen 8-meterskoten. 38
Det interessante ved ldrkegårdens beliggenhet er at den stemmer godt med det grafen
forteller om landhevningen. Først senere kommer bebyggelsen på Øra. Her lå Mariakirken,
men ved utgravningen ble det ikke gjort daterbare funn og ikke tatt vare på prøver som
kunne brukes til en naturvitenskapelig datering. Et vesentlig moment ved kirkebyggingen
her er at området ble planert og et ca. halvmeters sandlag påfylt før kil:ken ble bygd.
Erik Schia peker i sin bok om liv og virke i middelalderbyen Oslo på en sentral problemstilling: Antakelig ble påfyllingen av sandlaget på Øra gjort for å heve terrenget, slik
at kirken ikke skulle bli oversvømt ved springflo, og mye tyder på at den har ligget svært
nær stranden. 39 Etter alt å dømme enda nærmere enn Schia antar. Han viser også Marialdrkens beliggenhet i forhold til høydekurvene, og østveggen tangerer 5-meterskoten. 40
Selv om Schia kjenner det svenske standlinjediagrammet og har brukt det i forbindelse
med de arkeologiske utgravninger av Oslo, regner han i boken med at landet som et generelt gjennomsnitt har steget ca. 40 cm pr. hundreår de siste 1000 år. 41
Han har ikke festet seg ved at de 40 cm landhevning gjelder de målinger som er gjort i
det ldimagunstige siste århundret, og at den eustatiske bevegelse i denne perioden har
redusert den tektonisk/isostatiske bevegelse med l O cm. Schia har ikke observert at dette
fremgår av grafens markering av en lineær landhevning. Han setter nemlig havnivået ved
år 1000 ca. 4 m over dagens middelvannstand i Oslo. 42 Likevel godtar Erik Schia tydeligvis den regresjonen svenskene har påvist i dette tidsrom, for han antar at strandlinjen lå
50 cm lavere 50 år senereY
I 1991, samme år som hans bok ble publisert, kom også Schias studie om konge graver
og topografi i Oslo. 44 Her gjengis Bjorn Ambrosianis kurve for strandforskyvningen i
Stockholm!Malar-området45 og en ny skisse av høydeforholdene i Oslo ca. år 1000. Nå
opplyser han at vannstandsnivået var ca. 4,5 m høyere enn i våre dager, og bemerker at
området ved Mariakirken den gang antakelig lå under vann. 46 Selv om Schia gjengir
strandforskyvningsdiagrammet og foretar noen mindre justeringer ifølge dette, viser en
kommentar at han fremdeles regner med en generell landhevning på 40 cm for hvert
sekel. 47 Schia har enten ikke registrert at grafens lineære markering mellom år 500 og
1900 er på 50 cm pr. hundreår, eller gått ut fra at den årlige forskjellen i landhevningstakt
mellom Oslo og Stockholm er l mm.
Ser vi på strandforskyvningsdiagrammet, viser det 5 mår 1000, og ca. 3,8 i 1050. Det
gir et havnivå som har ligget 5,4 og 4,2 m høyere enn i år 2000. Jeg siterer i min tidligere artikkel naturgeografen Lars Erik Åses kloke ord fra 1984 om at kurvene i fremtiden
kan komme til å måtte revideres, 48 og det er all grunn til å presisere at trappetrinnskurven
fremdeles er en sjablon. Jeg har da også understreket at en av forutsetningene for en sikrere tidsangivelse for stengningen av sundet, er at landhevningstakten kan angis mer presist enn i dag. 49
De tall jeg har brukt i beregningene, er tilnærmede tall som er brukt som regneeksem142

pler, men de bekrefter strandlinjediagrammets generelle gyldighet på en vakker måte.
Den lineære representasjon av landhevningen ved Oslo i år l 000 og l 050 gir henholdsvis
4,9 og 4,65 m, og med et standlinjenivå som lå så høyt, ville det ikke ha vært mulig å bygge en kirke på Øra ved midten av l 000-årene.
Sjøen ved Øra var svært langgrunn mot vest og sørvest, og med tanke på hvor skarpt
blikk de gamle hadde for endringer i naturen, må de slående forandringene som skjedde
her og hurtig brakte Øra opp fra havet, ha vært svært lett å observere. Ca. år 980, altså
omtrent på den tid Oslo ble grunnlagt, begynte den kraftig regresjonen som varte til
omkring 1100. Den sterke landhevningen som raskt gav nytt land, kan forklare at man
tidlig bygde på Øra.
Det er når man ved utgravningene i Gamlebyen støter på levningene fra ca. år 1300,
strandforskyvningsdiagrammets pålitelighet får sin ldareste bekreftelse. Med en lineær
landhevning ville strandlinjen på denne tid ha ligget ca. 3,40 m over dagens. Gerhard
Fise her mente den hadde ligget på ca. 8 fot, og som Erik Schia konstaterer, viser funnene
at strandlinjen i første halvdel av 1300-årene må ha ligget minst 2 m høyere enn i dag.
Han påpeker at målingene som har pågått siden slutten av 1800-årene, har registrert en
årlig landhevning på 3,9-4 mm pr. år. Schia kommer delfor fram til at normalvannstandsnivået lå omtrent 2,5 m høyere tidlig under 1300-årene. 50
Arkeologen Petter B. Molaug er vel den som etter utgravningene i Gamlebyen, har
størst kjennskap til strandlinjeforskyvningen i Oslo under 1300-årene og senere. Han refererer til det han kaller Stockholmskun;en, og at Ambrosiani antar det fra ca. 1200 til slutten
av 1300-årene var en så kraftig regresjon i Stockholms-området at havnivået har sunket
over 2m. Molaug finner det delfor ikke umulig at det var noe lavere enn Schia angir. 5 1
Når stratigrafiske observasjoner i Oslo tyder på en transgresjon under 1500-årene,
stemmer det helt overens med observasjonene fra Stockholm/Malaren. 52 Fra en forskningsmessig og metodologisk synsvinkel er det utvilsomt svært uldokt å late som det
svenske strandforskyvningsdiagrammet iklce eksisterer når man argumenterer for en
hypotese om landhevningstakten.

Avslutning
Grafen fra Stockholms-området hviler på et stort og solid empirisk grunnlag. Delfor er
det på ingen måte overraskende at de arkeologiske utgravningene av middelalderens
Oslo bekrefter strandlinjediagrammets pålitelighet på en svært tillitvekkende måte. Det
er nettopp hva vi måtte vente siden 4 mm isobasen går ved både Stockholm og Oslo. Når
Erling Johansen karakteriserer min bruk av trappetrinnskurven som spekulasjoner, er jeg
således i godt selskap.
Mens han selv hevder en lineær landhevning på den tid sjøleia nord for Onsøy lukket
seg, kommer han mot slutten av sin replikk med et argument som tydeligvis skal belegge
at strandlinjen må ha ligget minst halvannen m lavere i vikingtiden enn jeg tror. Arkeolo143

gen fastslår nemlig at vannet ved min strand i Onsøy under 900-årene stod 4,60 m høyere enn i våre dager, og konklusjonen syns da å gi seg selv: Det kan aldri være riktig. 53
Ordet aldri er sterkt verdiladet, men har ingen egen beviskraft. Tvert om, endog når
det gjelder et funnsted han selv tør kjenne best av alle, kommer Erling Johansen i konflikt
med en av sine kolleger, som har tatt bryet med å undersøke havnivået på denne tid. Heid
G}Østein Resi fastslår i sin avhandling om gravplassen Hunn i Østfold at ifølge nye, norske strandlinjeundersøkelser tilsvarer et havnivå på om lag 5 m over nåværende vannstand, forholdene i søndre Østfold ca. 950 e.Kr. 54
Selv har jeg ikke brukt tallet 4,60 m. Derimot har jeg nevnt at det svenske diagrammet
over strandforskyvningen viser at havnivået i Malar-området noe over midten av 900årene var 5,20 m høyere enn år 1900. 55 Dessuten har jeg ut fra diagrammet anslått at et
skip av samme størrelse som Tune-skipet ville hatt 96 cm vann under kjølen i sjøleia i
Onsøy omkring år 960. 56
Erling Johansen må ha forsøkt å beregne strandlinjen ut fra disse opplysningene, men
glemmer fullstendig å informere leserne om at et slikt havnivå er en fØlge av transgresjonen som da er igang, ... 57 Går vi inn på grafen, ser vi at strandlinjen i Malar-egnen på denne tid ligger 5,20 m høyere enn i 1900 ved Birka - la test jetty. I 1994-utgaven av strandforskyvningsdiagrammet heter den det samme: Birka, yngsta bryggan, 58 mens den før de
siste utgravningene i Birka ble kalt Birka, ovre bryggan. 59
Det dreier seg om ett av de sikkert dokumenterte strandlinjenivåene fra 900-årene, og
nettopp delfor brukes denne brygge som referanse på den svenske grafen. Legger vi til de
målte 40 cm for siste århundre, blir havnivået dengang 5,60 m høyere enn dagens. Man
skal som kjent aldri si aldri, men i dette tilfelle er det blitt gjort. Delfor er Erling Johansen selv den nærmeste til å forklare hvolfor verdenshavenes storstilte bevegelser virker
ved Upplands-kysten og innerst i Oslofjorden, mens det samme aldri kan være riktig
ytterst i Oslofjorden.
Hans holdning til det svenske strandlinjediagrammet er ikke representativ. Erik Schias
forsiktige, tentative tilnærming viser at enkelte norske arkeologer tidlig var oppmerksomme på deres svenske kollegers strandforskyvningsdiagram. Andre, som Petter B.
Molaug, har senere brukt grafen som referanse i forbindelse med de arkeologiske utgravninger av det gamle Oslo.
Den konklusjon som kan trekkes ut fra hva vi i dag vet om den fennoskandiske landhevningen, er at innvendingene mot min datering avstengningen av sjøleia i Onsøy skriver seg fra manglende kunnskap om landhevningstakten og måten den foregikk på. Vi
kan delfor trygt la Tune-skipet seile gjennom sundet, og andre skip kan følge denne leia
gjennom hele vikingtiden.
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Sununary
Isotacy, eustacy and dimate changeShoreline displacement in Fennoscandia
One of the consequences of global warming is the rising sea level, as the well known
threat to Venice aptly illustrates. In Fennoscandia we find a complex interrelationship
between eustatic and isostatic movements, a result of the last lee Age. The editors of
Viking have asked me to give an introduction to these geophysical forces with special
reference to the Oslofjord region and Østfold. This follows an article published in Viking
in 1998 in which the author argued against the claims of archaeologist Erling Johansen
(Viking 1994), that the former sea passage north of Onsøy had been closed by AD 700
because of land elevation. In a rejoinder in the same volume (Viking 1998) Johansen
rejected my analysis as mere speculation, maintaining that the shore line in the Viking
Age was at least l, 5 metre below my calculations. In way of proof, he refers to the elevations of the lowermost sites with Viking Age finds. The actual heights, however, are not
mentioned, nor the dating of the sites in question. This information is essential, as the
Viking Age covers a period of a quarter of a millennium, a time span in which
tectonic/isostatic movement varied in excess of a metre. We must therefore examine the
consequences of his new theory.
The Swedish diagram (fig. 1), showing the shore displacement for the Maleren area on
which my calculations are based, is, of course, only a template with no pretensions of
exactness on every point. It is, nevertheless, a superb tool for calculations. I have estimated that the shoreline of the sea passage north of Onsøy at the beginning of the Viking
Age was 4,32 m, while Johansen asserts the shore-line was 2,82 mor lower around AD
800. If this had been the case, a linear land uplift would have been only 23,5 cms per hundred years, with the result that the sound would have been closed aTound AD 300. A further consequence would be that the sound was only navigable to ca BC 125!
The postglacial changes of climate are well documented, and the author has formerly
stressed the importance of the studies of Rhodes Whitmore Fairbridge and his colleagues
on the large scale eustatic movements of the oceans. The Swede, Martin Ekman, is one of
the world's leading experts on postglacial uplift in Fennoscandia. His study of the uplift
in the period 1892-1991 is of the utmost importance for the understanding of these movements based on 100 years of measurements. The 4 mm isobase passes through Oslo and
Stockholm. The crux of the matter, however, is to understand what this value represents.
The land uplift measurement of 3,98 mm per year, was taken during the warm climatic period between 1892 - 1991 when the eustatic movement was ca l mm per year. Thus
the 4 mm is obase represents the apparent uplift rate. To find the absolute land uplift, we
must add l mm per year, the amount with which the eustatic movement has reduced land
elevation. The absolute land uplift rate is therefore 5 mm per year in Oslo and Stockholm,
just as it is 4, l mm at the pass age point in the former sound north of Onsøy. This means
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that even with a linear land elevation, the difference in land uplift between Stockholm
and the sound is 9 cm per hundred years, i.e. 108 cm from the beginning of the Viking
Age to today. Land uplift was, however, not linear throughout this long time span. This is
aptly demonstrated by the stair-step curve of the Swedish diagram, which represents
apparent uplift rates. The relationship between the linear representation of the
isostatic/tectonic movement and the shoreline displacement curve (the stair-step curve) is
the same at alllevels of land uplift._
Evidence from the archaeological excavations of medieval Oslo fully confirm the validity of the Swedish shoreline displacement diagram. This was to be expected, as both
Oslo and Stockholm lie along the 4 mm isobase.
Erling Johansen has asserted that it is mere myth that the Tune ship could have sailed
through the sea pass age north of Onsøy, and ends his rejoinder with the claim that, of this,
he is absolutely certain. This standpoint is in stade contradiction to the elementary facts
now known about the interplay between eustatic and isostatic movements. Until new
facts are presented, we must allow proud vessels like the Tune Ship to navigate the sound
in the Viking Age.
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Norsk Arkeologisk Selskap
Årsberetning 1.11.1997- 31.10.1998
og regnskap pr. 1.11.1998

Den ordinære generalforsamling for 1997 ble holdt den l.desember 1997 i Det norske
Videnskapsakademiets lokaler, Drammensveien 78 i Oslo. Tilstede var ca. 75 medlemmer.
Følgende ble protokollert fra generalforsamlingen:
Preses, Lise Tschudi ønsket velkommen til det 61. årsmøte. Ingen hadde noe å bemerke
til innkallelsen. Til å underskrive protokollen ble Berit Didriksen og Tor Tank-Nielsen
valgt. Lise Tschudi holdt en kort minnetale over tidligere styremedlem Laila Drage og
Anne Stine Ingstad (tildelt Norsk Arkeologisk Selskaps Ærespris 1995). Talen ble etterfulgt av ett minutts stillhet.
Årsberetningen og regnskapet var sendt ut sammen med innkallelsen til generalforsamlingen. Lise Tschudi leste revisjonsberetningen. Det var ingen kommentarer til årsberetningen eller regnskapet, og disse ble vedtatt av generalforsamlingen.
Valg av styre. Reidar Stockfleth redegjorde for valgkomiteens forslag til styresammensetning for 1998. Forslaget var sendt ut sammen med innkallelsen til generalforsamlingen:
Lise Tschudi
Tom Bloch-Nakkemd
Erling Finne
Olaf Kortner
Anne-Sophie Thommessen
Jens Berg
Varamedlemmer:
Clarin Moestue
Jorunn Vandvik Johnsen
Henry Tschudi
Honorært styremedlem: Erling Johansen
Generalsekretær:
Egil Mikkelsen
Hans Heitmann
Revisor:
Preses:
Styremedlemmer:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
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Gerd Hannes tad hadde meddelt styret at hun ønsket å gå ut av valgkomiteen. Styrets forslag til valgkomite for 1998 var Maren Hertzberg Erichsen, Reidar Stockfleth og Lyder
Mm·strander. Forslaget ble vedtatt.
Kontingenten. Styret foreslo samme medlemskontingent som for 1997:
kr. 200,- for enkeltmedlemmer
kr. 250,- for ektepar/familiemedlemskap
kr. 100,- for studenter/skoleelever
Livsvarig medlemskap er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer.
Generalforsamlingen ble hevet.
Deretter fortsatte årsmøtet. Generalsekretær Egil Mikkelsen redegjorde for neste års tur
til Sunnmøre og Selja. Turen er planlagt til tiden 12. till5. juni 1998.
Egil Mikkelsen presenterte så kveldens foredragsholder, forsker Wencke Helliksen fra
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Foredragets tittel vm· «Arkeologien på
Gardermoen».
Preses takket Wencke Helliksen for foredraget og overrakte selskapets vingave.
Årsmøtet ble avsluttet og Lise Tschudi ønsket vellmmmen til serveringen. Ca. 65 medlemmer deltok.
Turer.
Årets hovedtur, som skulle gått til Sunnmøre og Selja, ble avlyst på grunn av flystreik.
13.september 1998 gikk høstturen til BohusHin med 75 deltagere. Faglig leder var Egil
Mikkelsen, spesialguide var Andreas Tm·eld.
Viking 1998 ble trykket hos Preuz Grafisk AS i Larvik og sendes ut til medlemmene i
november.
Til Arkeologisk Fond kom det inn 29 søknader. Styret for fondet besluttet å tildele:
Espen Finstad
Anne Lene Melheim
Tore Slinning
Morten Reitan
Birgit Transøy
Morten Ramstad
Geir Grønnesby
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kr 1.000,- (Hovedfagsoppgave om hus på landsbygda i SørøstNorge i vikingtid og middelalder)
kr 1.000,- (Hovedfagsoppgave om grav- og depotskikk i bronsealder i Østfold)
kr 1.000,- (Hovedfagsoppgave om bergmalinger i Sør-Norge)
kr 1.000,- (Studiereise til Vikingeskibshallen i Roskilde)
kr 1.500,- (Deltagelse på forskningsseminar i København)
kr 1.500,- (Hovedfagsoppgave om yngre steinalder i Romsdalen og Nordmøre)
kr 1.500,- (Prøvegraving i Steinkjer og Stjørdalsområdet)

Eirin Holberg
Melanie Wigglesworth
Roger Jørgensen
Dagfinn Skre
Håkon Glørstad m.fl.

kr 1.500,- (Studiereise til Arkeologisk museum i Stavanger)
kr 1.500,- (Hovedfagsoppgave om jordbruksristninger
Askvoll kommune)
kr 2.000,- (Flyfotografering av jernvinneområde på Flakstadvåg i Torsken k.)
kr 3.000,- (Systematisk åkerregistrering på Kaupang i Vestfold)
kr 3.000,- (Opprettelse av det arkeologiske fagtidsskriftet «Primitive Tider»)

Selskapet har fått en anonym gave på kr 20.000,-, som er tilført Arkeologisk Fond.
Det har vært holdt 4 styremøter i løpet av året.
Antall medlemmer og abonnenter utgjør totalt ca. 770. Det er registrert 28 innmeldinger
og 36 utmeldinger.
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Norsk Arkeologisk Selskap- regnskap 1.11.1997-31.10.1998 og
Balanse pr. 31.10.1998
Eiendeler
Gjeld og egenkapital
Kasse
1.171 SkyIdig skattetrekk
DnB 7001.06.00365
74.263 Skyldig arbeidsgiveravgift
DnB 7056.66.15191
8.146 Skyldige feriepenger
Skattetrekkskonto
12.508 Skyldige trykkekostn.Viking
Postbanken
67.400 Diverse kortsiktig gjeld
281.888
DnB rentefond
Norsk Hydro obligasjoner 287.868 Arkeologisk Fond:
17.404 Pr. 1.11.97
Påløpne renter
153.597
Utestående kontingenter
900 -utbetalt i 1998
20.000
20.000
+gave
Sum eiendeler
751.578 +renter
9.186
Kapitalkonto:
Pr.1.11.97
473.739
+ overskudd
11.220
Sum gjeld og egenkapital

Resultatregnskap
Medlemskontingent
Avskrevet kontingenter
Salg av Viking
Støtte Norges Forskningsråd
Annonseinntekter
Vårtur
Renteinntekter
Kursnedgang. Norsk Hydro oblig.
Høsttur til BohusHin
Generalforsamling 1997
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Diverse utgifter
ED B/kontormaskiner/serviceavt.
Trykkekostnader Viking 1997
Kontorrekv. porto, telefon
B ankomkostninger
Annonser i Nicolay
Støtte Langobarderseminar
Årets overskudd
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115.000
-1.603
38.856
40.000
10.000
28.333
-10.062
12.714
840
-101.668
-14.305
-5.075
-9.146
-48.451
-17.572
-3.641
-3.000
-20.000
11.220

12.508
4.136
6.282
55.000
25.910

162.783

484.959
751.578
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Aschehougs
Når vi nå går inn i et nytt årtusen,
har vi laget en ny, helt ajourført
utgave av AschehougsVerdenshistorie med nye illustrasjoner, nytegnede kart og oppdatert med alle de siste historiske begivenheter og
forskningsresultater.

Da Aschehougs Verdenshistorie utkom første gang i første halvdel av 1980-årene, ble den en stor
suksess- et banebrytende praktverk som ble verdsatt av såvel faghistmikere som vanlige lesere.
Ved relanseringen vil to bind foreligge:
Bind l, I begynnelsen og bind 15, En utrygg verden.
Bind l:
Bind 2:
Bind 3:
Bind 4:
Bind 5:
Bind 6:
Bind 7:
Bind 8:
Bind 9:
Bind 10:
Bind 11:
Bind 12:
Bind 13:
Bind 14:
Bindl5:
Bind 16:

3,5 mill.-1200 f.Kr.
Høykulturer tar form, 1200-200 f.Kr.
Asia møter Europa, 200 f.Kr-500 e.Kr.
Religioner på marsj, 500-1000
Nomadefolk og sivilisasjoner, 1000-1300
Europa i krise, 1300-1500
Verden på oppdagelsenes tid, 1350-1500
Et nytt Europa, 1500-1750
Verdensmarked og kulturmøter, 1500-1750
To revolusjoner, 1750-1815
Det sterke Europa, 1815-1870
Vesten erobrer verden, 1870-1914
Fra krig tilloig, 1914-1945
Tre verdener, 1945-1965
En utrygg verden, 1965-1985
Mot en ny tid, 1985-2000

Aschehougs Verdenshistorie vil foreligge komplett i 16 vakre,
solide og innholdsrike bind høsten 2001.

Aschehougs

En utrygg verden
1965-1985

Aschehougs
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Fll.\:-.1 lll 1000 F.KJZ.
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